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PRESIDÊNCIA 
Decreto Judiciário 

 
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 155/2012 
 

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 e a partir 
desta data, Caroline Costa Nazareno Adachi, Técnico Judiciário de 1ª Instância, 
do cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância. 
 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 23 dias do mês de 
maio do ano de 2012. 
 

Desembargadora JACQUELINE ADORNO 
Presidente 

 

Portarias 

PORTARIA Nº 316/2012 
 

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

Considerando o disposto no art. 20, § 4º da Lei nº 1818/2007-Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins, bem como no Processo 
Administrativo-PA nº 44367 (12/0104424-0), 
 

RESOLVE: 
 

Homologar o despacho exarado pela Desembargadora Ângela 
Prudente, Corregedora-Geral da Justiça, que declara cumprido de modo 
satisfatório o estágio probatório do servidor Alex Marinho Neto, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância da Comarca de 3ª Entrância de Araguaína, integrante do 
quadro de Pessoal efetivo do Poder Judiciário. 
 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 24 dias do mês de 
maio do ano de 2012. 

Desembargadora JACQUELINE ADORNO 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 313/2012 
 

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

Considerando as disposições da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, 
que trata da informatização do processo judicial; 
 

Considerando a Resolução nº 01/2011 TJTO, que implantou o Processo 
Eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Implantar, a partir das 8 horas do dia 28 de maio de 2012, o Sistema 
de Processo Eletrônico Judicial - e-Proc/TJTO nas Comarcas de Ananás, 
Augustinópolis, Itaguatins e Xambioá. 
 

Art. 2º. A partir da implantação do processo eletrônico nas Unidades 
Judiciárias citadas no artigo 1º, somente será permitido o ajuizamento de causas pelo 
Sistema Processual Eletrônico, com exceção dos pedidos de habeas corpus 
impetrados por não advogados, os quais se processarão na conformidade da Instrução 
Normativa nº 05/2011. 
 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 23 dias do mês de maio de 
2012. 
 

Desembargadora JACQUELINE ADORNO 
Presidente 

 

PORTARIA Nº 314/2012 
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade do serviço, 
resolve suspender as férias do servidor Francis Ney Prado Maia, Assessor Jurídico da 
Presidência, concedidas no período de 23/5/2012 a 6/6/2012, para serem usufruídas em 
época oportuna. 
 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 23 dias do mês de maio do 
ano de 2012. 
 

Desembargadora JACQUELINE ADORNO 
Presidente 

 
 

CORREGEDORIA GERAL DA 
JUSTIÇA 

Errata 

Errata 
De ordem do Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, 

através da presente errata, retifico o Complemento do Relatório Forense quanto ao 
afastamento da Dr. Francisco de Assis Gomes Coelho publicado no Diário da Justiça nº 
2.878 de 22/05/2012, onde se lê “Afastamento: 2 e 3/4/2012 - motivo particular” leia-se 
“Afastamento: 2 e 3/4/2012 – Compensação de plantões”  .  

 
Seção de Estatística, 23 de maio de 2012. 
 

Pablo Araujo Macedo 
Chefe de Serviço  
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 

Processo Nº 12.0.000043557-9 

PORTARIA Nº 315/2012 - GAPRE/DIGER/ASJUADMDG/COJURDG, de 24 de maio de 
2012.  
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso 
de suas atribuições legais,  
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI 12.0.000043557-9;  
 

RESOLVE:  
Art. 1º. Alterar a Portaria nº 312/2012, publicada no Diário da Justiça 2877, de 
21.05.2012, para que a Comissão de avaliação de correção dos valores da indenização de 
transportes-IT, seja presidida pela servidora Paula Jorge Catalan Maia-matrícula 352649.  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
 

Publique-se.  
 

GABINETE DA DIRETORIA GERAL.  
 

Assinado eletronicamente por José Machado dos Santos em 24/05/2012  
Diretor Geral  

 

PORTARIA Nº 1119/2012-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 o contido na Resolução 
021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 1499/2012, resolve conceder ao servidor Abel Lucian Schneider, Técnico Judiciário 
de 2ª Instância - A1, Matrícula 352626, o pagamento de 4,50 (quatro e meia) diárias, por 
seu deslocamento à Ananás-TO, no período de 28/05/2012 a 01/06/2012, para conduzir 
servidores á referida comarca com a finalidade de implantação do sistema E-proc. 
 

Publique-se. 
 

GABINETE DO DIRETOR GERAL, Palmas, 23 de maio de 2012. 
 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA Nº 1118/2012-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 o contido na Resolução 
021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 1498/2012, resolve conceder ao servidor Marlos Elias Gosik Moita, Técnico 
Judiciário de 2ª Instância - A1, Matrícula 352644, o pagamento de 4,50 (quatro e meia) 
diárias, por seu deslocamento à Augustinópolis-TO, no período de 28/05/2012 a 
01/06/2012, para conduzir servidores para a referida comarca com a finalidade de 
implantação do Sistema E-PROC. 
 

Publique-se. 
 
GABINETE DO DIRETOR GERAL, Palmas, 23 de maio de 2012. 
 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA Nº 1117/2012-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 o contido na Resolução 
021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 1497/2012, resolve conceder à Dra. Joana Augusta Elias da Silva, Juz3 - Juiz de 
Direito de 3ª Entrância - Juz3, Matrícula 130376, o pagamento de (0,5) meia diária, por 
seu deslocamento à Palmas-TO, no dia 18/05/2012, com a finalidade de participar 
do treinamento do INFOJUD. 
 

Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa 
nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo, no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa 
reais) em razão do deslocamento acima referido. 
 

Publique-se. 
 

GABINETE DO DIRETOR GERAL, Palmas, 23 de maio de 2012. 
 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA Nº 1116/2012-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 o contido na Resolução 
021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 1482/2012, resolve conceder aos servidores Marilda Francisca Gomes Campos, 
Assistente Social - As Soc, Matrícula 352801, e Nadir Souza de Moura, Psicólogo - 
Psic, Matrícula 352803, o pagamento de (0,5) meia diária, por seus deslocamentos ao 
Assentamento Amarrio-TO, no dia 24/05/2012, com a finalidade de realizar entrevistas 
psicossociais e encaminhamentos, bem como, acompanhar o andamento do cumprimento 
das penas dos reeducandos. 
 
Publique-se. 
 
GABINETE DO DIRETOR GERAL, Palmas, 23 de maio de 2012. 
 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 

PORTARIA Nº 1114/2012-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 o contido na Resolução 
021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 1476/2012, resolve conceder aos servidores Lirislainy Abalém Silva, Psicólogo - 
Psic, Matrícula 352830, e Marilda Francisca Gomes Campos, Assistente Social - As 
Soc, Matrícula 352801, o pagamento de (0,5) meia diária, por seus deslocamentos ao 
Assentamento São Francisco-TO, no dia 28/05/2012, com a finalidade de realizar 
entrevistas psicossociais e encaminhamentos, bem como, acompanhar o andamento do 
cumprimento das penas dos reeducandos. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL, Palmas, 22 de maio de 2012. 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA Nº 1113/2012-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 o contido na Resolução 
021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 1481/2012, resolve conceder aos servidores Marilda Francisca Gomes Campos, 
Assistente Social - As Soc, Matrícula 352801, e Nadir Souza de Moura, Psicólogo - 
Psic, Matrícula 352803, o pagamento de (0,5) meia diária, por seus deslocamentos à 
Luzimangues-TO, no dia 22/05/2012, com a finalidade de realizar entrevistas psicossociais 
e encaminhamentos, bem como, acompanhar o andamento do cumprimento das penas 
dos reeducandos. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL, Palmas, 22 de maio de 2012. 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA Nº 1079/2012-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 o contido na Resolução 
021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 1461/2012, resolve conceder à servidora Barbara Khristine A. de Moura Carvalho 
Camargo, Analista Técnico - S811, Matrícula 205564, o pagamento de 5,50 (cinco e 
meia) diárias, bem como adicional de embarque e desembarque, por seu deslocamento à 
Recife-PE, no período de 06 a 11/06/2012, com a finalidade de participar do XIX 
Congresso do Círculo Brasileiro de Psicanálise e XXVI Jornada do Círculo Psicanalítico de 
Pernambuco.  
  
Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL, Palmas, 21 de maio de 2012. 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA Nº 1072/2012-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 o contido na Resolução 
021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 1453/2012, resolve conceder à servidora Patricia Ribeiro Sutero, Secretário do Juizo 
- Daj2, Matrícula 352131, o pagamento de (0,5) meia diária por seu deslocamento à 
Palmas-TO, no dia 18/05/2012, com a finalidade de participar do Seminário " Meu pai, Meu 
presente". 
 

Publique-se. 
 

GABINETE DO DIRETOR GERAL, Palmas, 21 de maio de 2012. 
 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 

 

TRIBUNAL PLENO 
SECRETÁRIO: WAGNE ALVES DE LIMA 

 

Intimação às Partes 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1540/10 (10/0082697-7) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
PROC. EST.:CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
 

Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator, 
ficam as partes nos autos acima epigrafados INTIMADAS do DESPACHO de fls. 263, a 
seguir transcrito:“A alteração da nomenclatura dos cargos do quadro da Polícia Civil feita 
pela lei Estadual n° 2.279, de dezembro de 2009, está suspensa para todos os efeitos 
jurídicos por força da decisão de fls. 47/49, sendo desnecessária á nova prolação de nova 
decisão neste sentido.  Intime-se novamente o ESTADO DO TOCANTINS para prestar 
esclarecimentos acerca da vigência e efetiva aplicação das Leis Estaduais nos 2.279/09 e 
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2.278/09 após a edição da Lei Estadual no 2.454/11 que restabeleceu o cargo de Agente 
Penitenciário dentro da carreira de Polícia Civil e reduziu o quantitativo dos Agentes de 
Polícia. Em seguida, colha-se novo parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Palmas –
TO, Aos 09 de maio de 2012. Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator”. 
 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

 

Pauta 

 

PAUTA Nº. 23/2012  
 

Serão julgados pela 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, em Palmas, em sua 19ª (décima nona) Sessão ordinária de Julgamento, 
aos 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de 2012, quarta feira a partir das 
14:00 horas, ou nas Sessões posteriores, os seguintes Processos: 

 

1)=AGRAVO DE INSTRUMENTO - AI- 5001811-63.2012.827.0000 – PROCESSO 
ELETRÔNICO 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
REFERENTE: (AÇÃO ANULATÓRIA N° 5001344-45.2012.827.2729, DA 4ª VARA CÍVEL 
DA  
COMARCA DE PALMAS-TO).  
AGRAVANTE: MARLENE RODRIGUES DE SOUZA.  
ADVOGADO: TÁRCIO FERNANDES DE SOUZA 
AGRAVADOS(A): AVELANEDA E OLIVEIRA LTDA. ME E MARIA MARLENE ROCHA  
COELHO. 
ADVOGADOS.: FABIO WAZILEWSKI E OUTRO. 

1ª TURMA JULGADORA 

Juíza Adelina Gurak    RELATORA 
Juíza Célia Regina Régis   VOGAL 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  VOGAL 
 
2=AGRAVO DE INSTRUMENTO - AI-10835/10 (10/0087121-2)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
REFERENTE: (AÇÃO DECLARATÓRIA Nº 9238-8/10 DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE GUARAÍ-TO).  
AGRAVANTE: JOSÉ GRIS E OUTROS.  
ADVOGADO: LEANDRO ROGERES LORENZI.  
AGRAVADO(A): BANCO DA AMAZÔNIA S/A.  
ADVOGADOS: MAURÍCIO CORDENONZI E OUTROS 

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis   RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  VOGAL 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   VOGAL 
 
3)=REEXAME NECESSÁRIO - REENEC-1754/10 (10/0090481-1)  
ORIGEM: COMARCA DE DIANÓPOLIS.  
REFERENTE: (AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA C/ PEDIDO DE LIMINAR Nº 
5.090/02 - 1ª VARA CÍVEL).  
REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIANÓPOLIS - 
TO.  
IMPETRANTE: FRANCISCO BATISTA RODRIGUES.  
ADVOGADO: IBANOR OLIVEIRA.  
IMPETRADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.  
ADVOGADO: PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JUNIOR 

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis   RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  VOGAL 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   VOGAL 
 
4)=APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APMS-1625/10 (10/0088887-5)  
ORIGEM: COMARCA DE GUARAÍ.  
REFERENTE: (AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 111989-8/09 - ÚNICA VARA 
CÍVEL).  
APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAÍ-TO.  
ADVOGADO: MÁRCIA DE OLIVEIRA REZENDE.  
APELADO: JOÃO BATISTA TAVARES DE SOUZA.  
DEFEN. PÚBL.: ADIR PEREIRA SOBRINHO.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO ALVES BEZERRA.  

5ª TURMA JULGADORA 

Desembargador Bernardino Luz  RELATOR 
Juíza Adelina Gurak   VOGAL 
Juíza Célia Regina Régis  VOGAL 
 
5)=APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APMS-1663/11 (11/0095484-5)  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA.  
REFERENTE: (AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 
8728-7/10 DA 2ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PUBLICOS).  
APELANTE: GEOVANIA RIBEIRO DA COSTA.  
ADVOGADOS: AGNALDO RAIOL FERREIRA SOUSA E OUTRO. 
APELADO: MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA-TO.  
PROC GERAL MUN: JORGE MENDES FERREIRA NETO.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANGELICA BARBOSA DA SILVA  

5ª TURMA JULGADORA 

Desembargador Bernardino Lima Luz  RELATOR 
Juíza Adelina Gurak    VOGAL 
Juíza Célia Regina Régis   VOGAL 
 
6=APELAÇÃO CÍVEL - AC-7793/08 (08/0064105-1)  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS.  
REFERENTE: (AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS Nº 26043-8/05 - 5ª 
VARA CÍVEL).  
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.  
ADVOGADOS: OSMARINO JOSÉ DE MELO E OUTRO  
APELADO: LAURO LOPES VALADARES.  
ADVOGADO: RODRIGO DE SOUZA MAGALHÃES E  VINÍCIUS RIBEIRO ALVES 
CAETANO. 

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis    RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   IMPEDIMENTO 
Desembargador Bernardino Luz   VOGAL 
 
7)=APELAÇÃO - AP-12326/10 (10/0089942-7)  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA.  
REFERENTE: (AÇÃO DE RESTITUIÇÃO Nº 7.033/04 - 2ª VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS).  
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS.  
PROC.(ª) EST.: SILVIA NATASHA AMÉRICO DAMASCENO.  
APELADO: ANA TEREZA DA COSTA CARNEIRO.  
ADVOGADO: DALVALAIDES MORAIS SILVA LEITE.  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANGELICA BARBOSA DA SILVA 

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis   RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   VOGAL 
 
8)=APELAÇÃO - AP-9550/09 (09/0076777-4)  
 ORIGEM: COMARCA DE GURUPI.  
REFERENTE: (AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 111658/08 DA 1ªVARA CIVEL 
DA COMARCA DE GURUPI).  
APELANTE: JURGEN WOLFGANG FLEISCHER.  
ADVOGADO: NADIN EL HAGE. 
APELADO: SOCIL EVIALIS NUTRIÇÃO ANIMAL IND E COM LTDA.  
ADVOGADOS: PATRICIA MOTA MARINHO VICHMEYER E OUTROS  

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis   RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   VOGAL 
 
9)=APELAÇÃO - AP-11897/10 (10/0088804-2)  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA.  
REFERENTE: (AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS Nº 89395-1/06, DA 2ª VARA 
CÍVEL).  
APENSO: (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 69259-0/06).  
APELANTE: AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E COMPONENTES.  
ADVOGADOS: RENATO ALVES SOARES E OUTROS  
APELADO: EMÍDIO SOARES BRAVO.  
ADVOGADO: JÚLIO AIRES RODRIGUES.  

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis    RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   VOGAL 
 
10)=APELAÇÃO - AP-13091/11 (11/0092570-5)  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA.  
REFERENTE: (AÇÃO ORDINÁRIA Nº 9920-1/06 - 2ª VARA DA FAZENDA E REGISTROS 
PÚBLICOS).  
APELANTE: DIONNY DE LIMA ALVES.  
ADVOGADO: MARIA JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE PALACIOS.  
APELADO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS-TO.  
ADVOGADO: CLAYTON SILVA.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANGELICA BARBOSA DA SILVA 

5ª TURMA JULGADORA 

Desembargador Bernardino Luz   RELATOR 
Juíza Adelina Gurak   REVISORA 
Juíza Célia Regina Régi   VOGAL 
 
11)=APELAÇÃO - AP-11884/10 (10/0088767-4)  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI.  
REFERENTE: (AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DE 
TUTELA Nº 21362-0/08 DA VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS 
PÚBLICOS).  
1ª APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPI/TO.  
PROC GERAL MUN: ROGÉRIO BEZERRA LOPES E OUTROS 
2ªAPELANTE: ESTADO DO TOCANTINS.  
PROC.(ª) EST.: ANA CATHARINA  DE FREITAS FRANÇA.  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: AZEMIRO WILSON PERES FREITAS 
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1ª TURMA JULGADORA 

Juíza Adelina Gurak    RELATORA 
Juíza Célia Regina Régis   REVISORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  VOGAL 
 
12)=APELAÇÃO - AP-9053/09 (09/0075140-1)  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS.  
REFERENTE: (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 7277-6/08 DA 2ª VARA CIVEL DA 
COMARCA DE PALMAS).  
APELANTE: CELTINS - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO 
TOCANTINS.  
ADVOGADOS: SÉRGIO FONTANA E OUTROS 
APELADO: XAVANTE AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS.  
ADVOGADOS: ARCIDES DE DAVID, LUCIANA REBESCHINI E OUTROS.  

1ª TURMA JULGADORA 

Juíza Adelina Gurak    RELATORA 
Juíza Célia Regina Régis   REVISORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  VOGAL 

 
13)=APELAÇÃO - AP-13310/11 (11/0093592-1)  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS.  
REFERENTE: (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 1879/02 DA 2º VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS).  
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS.  
PROC.(ª) EST.: MAURICIO F. D. MORGUETA.  
APELADO: CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA  E CONSTRUÇÕES.  
ADVOGADOS: SANDRO GILBERT MARTINS , MARCIA CAETANO DE ARAÚJO E 
OUTROS  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES.  

5ª TURMA JULGADORA 

Desembargador Bernardino Lima Luz  RELATOR 
Juíza Adelina Maria Gurak,   IMPEDIMENTO 
Juíza Célia Regina Régis   REVISORA 
Juiz Eurípedes do Carmo Lamounier   VOGAL 
 
14)=APELAÇÃO - AP-11709/10 (10/0087822-5)  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS.  
REFERENTE: (AÇÃO ORDINÁRIA Nº 36631-3/07 - 4ª VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS).  
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS - TO.  
PROC DO MUN: EDMILSON DOMINGOS DE SOUSA JUNIOR E OUTROS. 
APELADO: ANA MARIA ASCENÇÃO SEGURA PILATI.  
ADVOGADOS: VINÍCIUS COELHO CRUZ E OUTRO. 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis   RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   VOGAL 
 
15)=APELAÇÃO - AP-10176/09 (09/0079415-1)  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI.  
REFERENTE: (AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA 
DE DÍVIDA Nº 2500/05 DA 3ª VARA CÍVEL).  
APELANTE: REIS E ARAÚJO LTDA.  
ADVOGADOS: RAIMUNDO NONATO FRAGA SOUSA E OUTRO. 
APELADO: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.  
ADVOGADOS: DURVAL MIRANDA JÚNIOR  E OUTRO 
 

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis   RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   VOGAL 
 
16)=APELAÇÃO - AP-11698/10 (10/0087775-0)  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS.  
REFERENTE: (AÇÃO ORDINÁRIA Nº 36625-9/07 DA 4º VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS).  
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS - TO.  
PROC DO MUN: FÁBIO BARBOSA CHAVES E OUTROS. 
APELADO: MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS.  
ADVOGADOS: VINÍCIUS COELHO CRUZ E OUTRO 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANGELICA BARBOSA DA SILVA 
 

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis   RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto,   VOGAL 
 
17)=APELAÇÃO - AP-13305/11 (11/0093544-1)  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA.  
REFERENTE: (AÇÃO DE COBRANÇA Nº 126366-6/10, DA 2ª VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS).  
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA-TO.  
ADVOGADO: ALEXANDRE GARCIA MARQUES E OUTRO. 
APELADO: MARESSA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA..  
ADVOGADO: DANIEL DE MARCHI E ALFREDO FARAH 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES. 

3ª TURMA JULGADORA 

Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  RELATOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   REVISOR 
Desembargador Bernardino Lima Luz  VOGAL 
 
18)=APELAÇÃO - AP-13944/11 (11/0095830-1)  
ORIGEM: COMARCA DE COLMÉIA.  
REFERENTE: (AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 84399-1/09 - ÚNICA VARA).  
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.  
PROC.(ª) EST.: MARCO PAIVA OLIVEIRA.  
APELADO: R. S. L. MELO.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 

3ª TURMA JULGADORA 

Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  RELATOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   REVISOR 
Desembargador Bernardino Lima Luz  VOGAL 
 
19)=APELAÇÃO - AP-12218/10 (10/0089653-3)  
ORIGEM: COMARCA DE MIRANORTE.  
REFERENTE: (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS, MORAIS E 
MATERIAIS Nº 4605/06 DA ÚNICA VARA).  
1º APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.  
ADVOGADOS: ANGELA ISSA HAONAT E OUTROS  
1ºs. APELADOS: JOSÉ DARCI ALVES DE SOUSA E LÚCIA PEREIRA LIMA.  
ADVOGADO: LEONARDO DA COSTA GUIMARÃES.  
2º APELADO: TCP - TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS LTDA. 
ADVOGADO: GLAUTON ALMEIDA ROLIM.  
2º APELANTE: TCP - TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS LTDA..  
ADVOGADO: GLAUTON ALMEIDA ROLIM.  
3° APELADO: JOSÉ DARCI ALVES DE SOUSAcccccE LÚCIA PEREIRA LIMA.  
ADVOGADO: LEONARDO DA COSTA GUIMARÃES.   

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis   RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   VOGAL 
 
20)=APELAÇÃO - AP-13431/11 (11/0094321-5)  
ORIGEM: COMARCA DE PORTO NACIONAL.  
REFERENTE: (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 67025-8/08 DA 1ª VARA CÍVEL).  
APELANTE: PAULO ANTÔNIO DA SILVA.  
ADVOGADO: LEONARDO BEZERRA DE FREITAS JÚNIOR.  
APELADO: BANCO FINASA S/A.  
ADVOGADOS: FABRÍCIO GOMES, JOSÉ MARTINS E OUTROS 

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis   RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   VOGAL 
 
21)=APELAÇÃO - AP-11612/10 (10/0087345-2)  
ORIGEM: COMARCA DE MIRANORTE.  
REFERENTE: (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS, MORAIS E 
MATERIAIS Nº 4604/06 DA ÚNICA VARA).  
1º APELANTE: TCP - TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS LTDA..  
ADVOGADOS: GLAUTON ALMEIDA ROLIM E OUTRO. 
1º APELADO: ELCIVAL SILVA DE SOUZA E MARIA SALVIRINA PEREIRA DA SILVA.  
ADVOGADO: LEONARDO DA COSTA GUIMARÃES  
2º APELADO: TCP - TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS LTDA.. 
ADVOGADOS: GLAUTON ALMEIDA ROLIM E OUTRO. 
2º APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA - DENUNCIADA À 
LIDE.  
ADVOGADOS: MAURO JOSÉ RIBAS, MURILO SUDRÉ MIRANDA. 
3ºAPELADO: ELCIVAL SILVA DE SOUZA E MARIA SALVIRINA PEREIRA DA SILVA.  
ADVOGADO: LEONARDO DA COSTA GUIMARÃES.  
 

2ª TURMA JULGADORA 

Juíza Célia Regina Régis   RELATORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto   VOGAL 
 
22)=APELAÇÃO - AP-11656/10 (10/0087634-6)  
ORIGEM: COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS.  
REFERENTE: (AÇÃO DE COBRANÇA Nº 80013-5/08 DA ÚNICA VARA CÍVEL).  
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL.  
ADVOGADOS: JACÓ CARLOS SILVA COELHO E OUTROS.  
APELADO: ANA ISABEL RODRIGUES PINHEIRO.  
ADVOGADOS: GUSTAVO SILVA STARK RESENDE, ANDRÉA SANTOS ANJO 
MOHALLEM E OUTRA 
RECORRENTE: ANA ISABEL RODRIGUES PINHEIRO.  
ADVOGADOS: GUSTAVO SILVA STARK RESENDE, ANDRÉA SANTOS ANJO 
MOHALLEM E OUTRA 
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL.  
ADVOGADO: JACÓ CARLOS SILVA COELHO E OUTROS.  

1ª TURMA JULGADORA 

Juíza Adelina Gurak    RELATORA 
Juíza Célia Regina Régis    REVISORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  VOGAL 
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23)=APELAÇÃO - AP-12171/10 (10/0089562-6)  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA.  
REFERENTE: (RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 36295-0/09 - 2ª VARA DOS FEITOS 
DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS).  
APELANTE: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO.  
PROC GERAL MUN: CLEVER HONÓRIO CORREIA DOS SANTOS E OUTROS. 
APELADO: JAQUELINE CARREIRO PINTO.  
ADVOGADO: WÁTFA MORAES EL MESSIH E OUTRO. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR. 

5ª TURMA JULGADORA 

Desembargador Bernardino Lima Luz  RELATOR 
Juíza Adelina Gurak   REVISORA 
Juíza Célia Regina Régis   VOGAL 
 
24)=APELAÇÃO - AP-11533/10 (10/0087034-8)  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI.  
REFERENTE: (AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C/C PEDIDO 
DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA Nº 6567/00 DA 2ª VARA CÍVEL).  
APENSO: (CAUTELAR INCIDENTAL Nº 6761/01).  
APELANTE: BISCOITOS PRINCEZA DA AMAZÔNIA S/A.  
ADVOGADO: FERNANDO PALMA PIMENTA FURLAN E OUTROS. 
APELADO: COOPERATIVA CENTRAL REGIONAL IGUAÇU LTDA. - COTRIGUAÇU.  
ADVOGADO: MILTON ROBERTO DE TOLEDO E OUTRO. 

1ª TURMA JULGADORA 

Juíza Adelina Gurak   RELATORA 
Juíza Célia Regina Régis    REVISORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  VOGAL 
 
25)=APELAÇÃO - AP-11534/10 (10/0087038-0)  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI.  
REFERENTE: (AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO Nº 6538/00 DA 2ª 
VARA CÍVEL).  
APENSO: (CAUTELAR INCIDENTAL Nº 6761/01).  
APELANTE: BISCOITOS PRINCEZA DA AMAZÔNIA S/A.  
ADVOGADO: FERNANDO PALMA PIMENTA FURLAN E OUTROS.  
APELADO: COOPERATIVA CENTRAL REGIONAL IGUAÇU LTDA. - COTRIGUAÇU.  
ADVOGADO: MILTON ROBERTO DE TOLEDO E OUTRO. 

1ª TURMA JULGADORA 

Juíza Adelina Gurak   RELATORA 
Juíza Célia Regina Régis    REVISORA 
Juiz Euripedes do Carmo Lamounier  VOGAL 
 
26)=APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003285-06.2011.827.0000 – PROCESSO ELETRÔNICO 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA 
REFERENTE: (AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS 
CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO, PROCESSO Nº. 
2007.0006.0482-6/0 DA 3ª VARA CÍVEL) 
1º. APELANTE: CARRIER VEÍCULOS LTDA 
ADVOGADO: DANIEL P. DA SILVA BISERRA AIRES 
2º. APELANTE: YASUDA SEGUROS S/A 
ADVOGADA: CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA 
APELADO: EVILÁSIO ALMEIDA ASSUNÇÃO 
ADVOGADO: ALDO JOSÉ PEREIRA 

4ª TURMA JULGADORA 

Juiz Helvécio de Brito Maia Neto  RELATOR 
Desembargador Bernardino Luz  REVISOR 
Juíza Adelina Gurak   VOGAL 
 
 

Intimação de Acórdão 

 
EMB. DE DECLARAÇÃO NA AP 14185/11 – COMARCA DE PALMAS 
Referente: Ação de Indez. c/c Danos Morais n°1144/00- 2ª V. da Fazenda 
Apelante: ESTADO DO TOCANTINS 
Proc. Est.: Ana Catharina França de Freitas 
Apelado: MAYRA MILHOMENS DE MORAIS SALOMÃO 
Advogado: Fábio Barbosa Chaves 
Proc.Just.: Leila da Costa Vilela Magalhães 
Relator: Desembargador Willamara Leila 
Revisor: Juíza Silvana Parfieniuk – EM SUBSTITUIÇÃO 
 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 
DANOS MATERIAIS. NATIMORTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. 
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS INCISOS DO ART. 535 DO CPC. 
REJEIÇÃO. 1) Embargos improcedentes, pois pretendem rediscutir questões já analisadas 
no acórdão sob açoite. 2) O Poder Judiciário não tem atribuição de órgão consultivo, razão 
pela qual não cabe a esta Corte manifestar-se expressamente sobre cada dispositivo legal 
invocado pelas partes, mas resolver a questão posta em Juízo. 3) A rejeição dos 
Embargos de Declaração se impõe quando não configuradas as hipóteses previstas nos 
incisos I e II do art. 535 do CPC, mesmo que para fim de prequestionamento. 4) Embargos 
de Declaração rejeitados. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Sr. BERNARDINO LIMA LUZ, a 4ª Turma Julgadora da 
1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, REJEITOU os presentes embargos, por ausência dos 
requisitos da art. 535, do CPC. VOTARAM: Exma. Sra. Juíza SILVANA PARFIENIUK – 

relatora dos embargos, Exma. Sra. Juíza ADELINA GURAK, Exma. Sra. Juíza CÉLIA 
REGINA RÉGIS,  Exmo. Sr. Juíz HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO deixou de votar por 
motivo de ausência justificada.  Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. 
José Maria da Silva Júnior. Palmas-TO, 11 de ABRIL de 2012. 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIA: ORFILA LEITE FERNANDES 

 
 

Intimação de Acórdão 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AI – 5001096-21.2012.827.0000 
AGRAVANTE: NICHAN MOZA DA SILVA MARINHO 
ADVOGADO(S): LEANDRO WANDERLEY COELHO E OUTROS 
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A 
ADVOGADO(S): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES E OUTROS 
RELATOR: DESEMBARGADOR DANIEL NEGRY 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-
LEI 911/69 – MORA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO 
PROFERIDA NOS LIMITES LEGAIS – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em tendo sido 
comprovada a mora através de notificação extrajudicial, observado, portanto, o requisito do 
§2º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/96, acertada a decisão que concedeu liminarmente 
a busca e apreensão do bem, vez que autorizada pelo artigo 3º da mesma norma. 3. 
Decisão mantida. 
ACÓRDÃO: Vistos e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 5001096-
21.2012.827.0000, na sessão realizada em 09/05/2012, sob a Presidência do Exmo. 
Desembargador Marco Villas Boas, a 3ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, nos termos do voto do 
relator, conheceu do recurso e lhe negou provimento, para manter incólume a decisão 
impugnada. Votaram com o Relator os Desembargadores Marco Villas Boas e Antônio 
Félix. Ausência momentânea do Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gadotti. O Dr. Alcir 
Raineri Filho representou a Procuradoria Geral de Justiça. Palmas, 23 de maio de 2012. 
 

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

 

Pauta 
 

PAUTA ORDINÁRIA Nº 19/2012 
  
Serão julgados pela 2ª CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins na 19ª SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de 
maio de 2012, terça-feira ou nas sessões posteriores, a partir das 14h00min horas, os 
seguintes processos: 
  
1)=APELAÇÃO - AP-13461/11 (11/0094360-6)  
ORIGEM : COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA.  
REFERENTE : (AÇÃO PENAL Nº 56180-9/10 DA UNICA VARA).  
T. PENAL : ART. 217 - A (TRES VEZES), NA FORMA DO ART, 71, AMBOS 

DO CODIGO PENAL.  
APELANTE : RAIMUNDO ALVES GLORIA.  
DEFEN. PÚBL. : RUDICLEIA BARROS DA SILVA LIMA.  
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROC. JUST. : CÉSAR AUGUSTO MARGARIDO ZARATIN. 
RELATORA : JUÍZA CÉLIA REGINA RÉGIS.  
ÓRGÃO JULGADOR : 2ª TURMA JULGADORA 
Juíza Célia Regina Régis RELATORA 
Juiz Euripedes Lamounier REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto VOGAL 
  
2)=APELAÇÃO - AP-14333/11 (11/0097768-3)  
ORIGEM : COMARCA DE GURUPI.  
REFERENTE : (DENÚNCIA Nº 84103-4/09 DA 2ª VARA CRIMINAL).  
T. PENAL : ART. 155, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL.  
APELANTE : ALESSANDRO DA SILVA LUCINDO.  
DEFEN. PÚBL. : MONICA PRUDENTE CANÇADO.  
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROC. JUST. : MARCELO ULISSES SAMPAIO – EM SUBSTITUIÇÃO. 
RELATORA : JUÍZA CÉLIA REGINA RÉGIS.  
ÓRGÃO JULGADOR : 2ª TURMA JULGADORA 
Juíza Célia Regina Régis RELATORA 
Juiz Euripedes Lamounier REVISOR 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto VOGAL 
  
3)=RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 5002807-95.2011.827.0000. PROCESSO 
ELETRÔNICO. 
ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
TIPO PENAL : ART. 121, § 2º, II W IV DO CÓDIGO PENAL. 
RECORRENTE : WKESLEY MIRANDA ALMEIDA. 
ADVOGADO : JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES. 
RECORRENTE : JOCIELSON DOS SANTOS FREITAS. 
ADVOGADA : AMANDA MENDES DOS SANTOS. 
PROC. JUST. : JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR. 
RELATOR : JUIZ HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO. 
ÓRGÃO JULGADOR : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
Juiz Helvécio de Brito Maia Neto RELATOR 
Juíza Adelina Maria Gurak VOGAL 
Juíza Célia Regina Régis VOGAL 
Juiz Euripedes Lamounier VOGAL 
Desembargador Bernardino Luz PRESIDENTE 
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Intimação de Acórdão 

 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº13386 – COMARCA DE DIANÓPOLIS 
Referente: Ação Penal Pública nº 60920-8/10 da Única Vara Criminal 
T. Penal: Arts. 33, caput e 35, caput da Lei n° 11.343/06 c/c art. 69 do CP 
Apelantes: DELIANE SOARES DA SILVA, IRIS DIAS LUSTOSA e GEOVANNE SOARES 
DE CERQUEIRA 
Def. Púb.: Napociani Pereira Póvoa e Daniel Silva Gezoni 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Relatora: Juíza Silvana Parfieniuk - em substituição  
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO AO 
TRÁFICO – ARGUIÇÃO DE NULIDADADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 
OMISSÃO – FALTA DE PREJUÍZO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ 
SANS GRIEF” – DELAÇÃO PREMIADA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – 
INADEQUAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – 
CONFORMAÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – TESTEMUNHO POLICIAL – PROVA 
IDÔNEA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – 
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO – REGRA – ABRANDAMENTO – 
IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 
RESTRITIVA DE DIREITOS – APLICABILIDADE. 1. Não há necessidade de que o 
julgador refute expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que 
fundamente a condenação com base em contexto fático-probatório válido para demonstrar 
o crime e sua argumentação. A argüição de nulidade deve vir acompanhada da respectiva 
comprovação de prejuízo pela parte, conforme ilação extraída da dicção do art. 563 do 
CPP, aplicação, in casu, do princípio “pas de nullité sans grief”. 2. A “delação premiada”, 
benesse inserta no art. 41 da Lei de Drogas, possui requisitos cumulativos, exigindo-se 
para sua aplicabilidade a declaração de culpa do acusado, a oferta de informações sobre 
os demais co-autores e a recuperação total ou parcial do produto do crime, devendo o uso 
de tais informações, obrigatoriamente, servir para a condenação dos delatados. 3. O crime 
de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), requer para sua caracterização, o 
animus associativo, devendo ser cabalmente provado pois trata-se de figura integrante do 
tipo, indispensável para sua caracterização. Existindo somente indícios, que não se 
apresentam como indicativos concludentes para a subsunção ao fato típico, não pode ser 
afirmada no crime em comento, que possui trejeitos de estabilidade e permanência. 4. É 
irrelevante a retratação do réu em juízo se sua confissão na esfera policial guarda 
verossimilhança com os demais elementos probatórios constantes dos autos. 5. Conforme 
entendimento sedimentado no STJ o testemunho de policiais responsáveis pela 
investigação e prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo a 
embasar o decreto condenatório, ainda mais quando confirmado em juízo, no âmbito do 
devido processo legal. 6. No delito de tráfico e nas formas equiparadas (§ 1º do art. 33), as 
penas poderão ser reduzidas, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, 
não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos 
estes subjetivos e cumulativos, sendo inviável a concessão do benefício na falta de 
qualquer um deles. 7. Conforme entendimento deste sodalício, não cabe a analogia do 
crime de tráfico com o homicídio, cuja figura privilegiada não é considerada hedionda.  A 
Lei nº 8.072/90 em seu art. 2º, equipara o crime de tráfico de drogas aos crimes 
hediondos, vedando o cumprimento inicial da pena em regime outro que não seja o 
fechado (§ 1º do art. 2º da Lei 8.072/90), inteligência da Lei nº 11.464/07. 8. A conversão 
de penas é direito subjetivo do réu e não mera faculdade do magistrado. A par disso, o 
STF, em julgamento plenário do HC 97.256/RS, afastou a vedação contida no art. 44 da lei 
de Drogas, com declaração incidental de inconstitucionalidade da proibição de substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante disso, preenchidos os 
requisitos do art. 44 do CP, a conversão é medida que se impõe. 9. Apelo parcialmente 
provido.  
ACÓRDÃO: Sob a presidência do Exmo. Sr. Juíz Eurípedes Lamounier, nos termos do art. 
56 do RITJ/TO, na 15ª Sessão Ordinária, aos 24/04/2012, acordaram os integrantes da 5ª 
Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal, por unanimidade, em conhecerem do recurso, 
porém, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO com relação ao réu: GEOVANE SOARES 
DE CERQUEIRA, nos termos do voto da Exma. Sra. Relatora – Juíza Silvana Parfieniuk – 
Juiz certo. Acompanharam o voto da Exma. Sra. Relatora: Juíza Adelina Gurak – Revisora. 
Juíza Célia Regina Rágis – Vogal. Representando a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. 
Alcir Raineri Filho. Palmas, 24 de ABRIL de 2012. 
 
AP Nº11677 – COMARCA DE ARAGUAÍNA 
Referente: Denúncia nº 7863-6/10, da 2ª V.Criminal 
T. Penal: Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 
Apelante: GENIVALDO PEREIRA GOMES 
Advogado: Jorge Palma de Almeida Fernandes 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Relatora: Juíza Silvana Parfieniuk – em substituição 
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DEFESA 
PRELIMINAR. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FLAGRÂNCIA POSTERGADA. TORTURA NÃO 
COMPROVADA. DESCALSSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
DOSIMETRIA DEVIDAMENTE OBEDECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1- O apelante 
foi devidamente notificado para oferecer defesa preliminar e, na ocasião, informou 
que seria assistido pelo Núcleo de Prática Jurídica do ITPAC, assinando procuração 
aos respectivos advogados. O defensor, ainda no prazo de defesa preliminar, 
peticionou nos autos, fazendo requerimentos diversos, o que geralmente é feito na 
primeira peça defensiva, induzindo o magistrado sentenciante a erro, que poderia ser 
facilmente sanado à época dos fatos. Contudo, em nítida má-fé, o apelante deixou 
para sustentar a eventual nulidade apenas nas razões recursais. Apesar de a defesa 
aduzir a impossibilidade de contato com o réu, em virtude da greve da Polícia Civil, 
percebe-se a ausência de comprovação do alegado, verificando-se, ao contrário 
disso, que antes mesmo da audiência de instrução, o advogado de defesa e o 
apelante tiveram contato pessoal, inclusive, assinado o instrumento procuratório. 
Prejuízo não demonstrado. 2- O delito de tráfico de drogas tem a natureza de crime 
permanente, protelando o estado de flagrância, o que autoriza o ingresso da polícia 
na casa do réu sem mandado judicial, enquanto durar a permanência, ou seja, o 

estado de flagrância dispensa a apresentação do mandado. 3- O Laudo de Corpo de 
Delito revela que o apelante apresentou apenas pequenas escoriações em torno da 
orelha direita, concluindo que não foram detectados sinais sugestivos de tortura. 4- O 
conjunto probatório consistente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a 
prisão, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, bem como laudos 
periciais, corroboram a prova relativa a autoria do delito e ratificam o entendimento de 
que o recorrente comercializava drogas, na cidade de Araguaína. 5- O magistrado 
sentenciante dosou, com muita precisão e maestria, a pena imposta, observando os 
limites da legalidade, e, por isso, sua sentença não merece reforma. 6- Recurso 
improvido. 
ACÓRDÃO: Sob  a Presidência do Exmo. Sr. Juiz Eurípedes Lamounier, nos termos 
do art. 56 do RITJ/TO, NA Sessão Ordinária, aos 24/04/2012, acordaram os 
integrantes da 5ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal, por unanimidade, em 
conhecerem do recurso, porém, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para, manter 
incólume a decisão atacada, nos termos do voto da Exma. Sra. Relatora – Juíza 
Silvana Parfieniuk – Juiz certo. Acompanharam o voto da Exma. Sra. Relatora: Juíza 
Adelina Gurak – Revisora. Juíza Célia Régis – Vogal. Representou a Procuradoria 
Geral de Justiça o Dr. Alcir Raineri Filho. Palmas-TO, 24 de ABRIL de 2012. 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 14458 
ORIGEM:  COMARCA DE ARAGUAÍNA/TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 47522-8/07 – 1ª VARA CRIMINAL 
T. PENAL:  ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL 
APELANTE: EDMILSON BENIGNO PARRIÃO 
DEF. PÚBLICO: DANILO FRASSETO MICHELINI 
APELADO:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK 
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 
129 DO CP. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 
CULPABILIDADE. ANÁLISE ERRÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA DE DETENÇÃO POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL CONTIDO 
NO ART. 17 DA LEI 11.340/06. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.1. A 
alegação de o réu ter agido por violenta emoção, logo após injusta provocação da 
vítima, não encontra guarida no conjunto probatório dos autos, devendo, dessa 
forma, ser afastado o pedido para a aplicação da minorante da lesão corporal 
privilegiada.2. A circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59 do CP, 
deve ser aferida levando-se em conta a reprovabilidade social da conduta do agente, 
não sendo possível a utilização do elemento “exigibilidade de conduta diversa”, eis 
que inerente à estrutura analítica do crime – quando se é considerada a posição 
tripartida (tipicidade, ilicitude e culpabilidade).3. É descabida a substituição da pena 
de detenção por multa, em razão do óbice legal contido no art. 17, da Lei 11.340/06 
(Lei Maria da Penha), que veda a aplicação exclusiva da pena de multa nos casos de 
violência doméstica e familiar contra a mulher.4. O delito de lesões corporais não 
prevê aplicação cumulativa de pena pecuniária, cominando apenas pena privativa de 
liberdade. Assim, imperativo o afastamento, de ofício, da pena de multa imposta, por 
falta de previsão legal e, por ser benéfico ao réu.5. Recurso conhecido e parcialmente 
provido. 
ACORDÃO: Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Bernardino Luz, na 18ª Sessão Ordinária, em 22.05.2012, acordaram os integrantes 
da 1º Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal, por unanimidade, em conhecer da 
apelação interposta e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a 
pena aplicada, e de ofício, afastar a pena de multa por falta de previsão legal, nos 
termos do voto exarado pela Exma. Sra. Relatora – Juíza Adelina Gurak. Votaram 
acompanhando a Exma. Sra. Relatora: Juíza Célia Regina Régis, Juiz Eurípedes 
Lamounier. Representando a Procuradoria-Geral de Justiça a Dra. Angélica Barbosa 
da Silva. Palmas – TO, 23 de maio de 2012. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 14373 
ORIGEM:  COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS/TO 
REFERENTE: DENÚNCIA Nº 285/2000 – ÚNICA VARA 
T. PENAL:  ART. 121, § 2º, INC. II, DO CP 
APELANTE: SEBASTIÃO DE LIMA 
ADVOGADO: JOSÉ SIMÃO SERAFIM 
ASS. ACUSAÇÃO: CRISTIANE ALVES DE SOUZA 
ADVOGADO: ROSA LYDIA ALVES DE CASTRO  
APELADO:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO   TOCANTINS 
RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK 
 

EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. APELAÇÃO COM 
EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. LIMITE FIXADO PELA PETIÇÃO OU TERMO DE 
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OMISSÃO NA INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS. 
IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS TERMOS DA APELAÇÃO. SÚMULA 
713 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.1. 
Em razão das peculiaridades das quais são revestidas as decisões do Tribunal do 
Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal é restrito aos fundamentos da 
sua interposição, previstos nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de 
Processo Penal, isto é, os limites do exame a ser feito pela Corte Estadual são 
fixados no termo ou petição de interposição do reclamo, de tal sorte que nas razões 
do inconformismo somente constarão os fundamentos de fato e de direito vinculados 
aos incisos anteriormente indicados. Súmula 713/STF. Precedentes do STF, STJ e 
de Tribunais Estaduais.2. A apelação cuja petição de interposição não especifica a 
alínea do art. 593, inciso III, do CPP, que justifica o inconformismo, por não delimitar 
o âmbito de discussão do recurso, não merece ser conhecida. Precedentes do TJ-
TO.3. Apelação não conhecida. 
ACORDÃO: Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Bernardino Luz, na 18ª Sessão Ordinária, em 22.05.2012, acordaram os integrantes 
da 1º Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal, por unanimidade, diante da ausência 
de indicação na petição de interposição, dos dispositivos legais que justificam o 
inconformismo recursal, NÃO CONHECEU DO APELO, nos termos do voto exarado 
pela Exma. Sra. Relatora – Juíza Adelina Gurak. Votaram acompanhando a Exma. 
Sra. Relatora: Juíza Célia Regina Régis, Juiz Eurípedes Lamounier. Representando a 
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Procuradoria-Geral de Justiça a Dra. Angélica Barbosa da Silva. Palmas – TO, 23 de 
maio de 2012. 
 

RECURSOS CONSTITUCIONAIS 
SECRETÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO: NELI VELOSO MICLOS 

 

Intimação às Partes 

 

AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO Nº 8098 (08/0067193-7) 
ORIGEM : COMARCA DE GURUPI 
REFERENTE : (AÇÃO DE USUCAPIÃO DE COISA MÓVEL C/C AÇÃO 

CONDENATÓRIA Nº 9919/01 – VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS) 

AGRAVANTES : LUCAS ALVES DE SOUZA E MEIRIDALVA NOLETO SALES DE 
SOUZA 

ADVOGADOS : JOÃO GASPAR PINHEIRO DE SOUSA – OAB/TO 41-A E 
OUTROS 

AGRAVADO : ESTADO DO TOCANTINS  
PROC. ESTADO : AGRIPINA MOREIRA – OAB/TO 4112-B 
RELATORA : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO – PRESIDENTE 
 

Em face da interposição do Agravo de fls. 359/368 e em obediência ao artigo 544, § 2º, do 
CPC, ficam INTIMADOS os agravados para, querendo, apresentar CONTRAMINUTA AO 
RECURSO interposto, no prazo legal. SECRETARIA DE RECURSOS 
CONSTITUCIONAIS, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Palmas–TO, 
23 de maio de 2012. Neli Veloso Miclos – Secretária em substituição. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, 
CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Aviso de Licitação 

 
 (Republicação) 

Processo nº: 12.0.000007879-2 

Modalidade: Pregão Presencial nº. 022/2012 

Tipo: Menor Preço por Item. 

Legislação: Lei n. º 10.520/2002. 

Objeto: Aquisição de veículos para atender às necessidades do Poder Judiciário 
Tocantinense. 
 

Data: Dia 06 de junho de 2012, 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 2012. 

Orlando Barbosa de Carvalho 
Pregoeiro 

 
 

Aviso de Licitação 

Processo nº: 12.0.000007879-2 

Modalidade: Pregão Presencial nº. 036/2012 

Tipo: Menor Preço Global. 

Legislação: Lei n. º 10.520/2002. 

Objeto: Obra de drenagem de águas pluviais e adequação do estacionamento do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
 

Data: Dia 06 de junho de 2012, às 14:30  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 2012. 

Cleidimar Soares de Sousa Cerqueira 
Pregoeira 

 
 

Aviso de Licitação 

Processo nº: 12.0.000011433-0 

Modalidade: Pregão Presencial nº. 035/2012 

Tipo: Menor Preço por Item. 

Legislação: Lei n. º 10.520/2002. 

Objeto: Aquisição de livros para subsidiar a biblioteca básica dos Magistrados da 
Capital e Comarcas do Interior. 
 

Data: Dia 12 de junho de 2012, 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 2012. 

Georgia da Silva Tavares 
Pregoeira 

 

Extrato de Contrato 
 

EXTRATO DE CONTRATO  
PREGÃO PRESENCIAL-SRP: Nº 014/2012  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 015/2012  
PROCESSO SEI 12.0.000002605-9 
CONTRATO Nº. 102/2012 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: JP Mariano Xavier – ME. 
OBJETO: O Contrato em epígrafe tem por objeto a aquisição de material permanente para 
atender ao contingente militar que está lotado no Poder Judiciário, nas quantidades e 
especificações abaixo:  

ITEM UND QTDE DESCRIÇÃO  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 CENTO 25 

Biscoito de queijo congelado, 
pronto para assar, com peso 
de aproximadamente 20gm, 1ª 
qualidade. Marca: 
Panificadora Itália. 

R$ 34,30 
R$ 

857,50 

2 PC. 30 

Palito de dente embalado 01 a 
01 em embalagem de papel, 
pacote com 50 unidades. 
Marca: Estilo. 

R$ 0,71 R$ 21,30 

3 UND 20 
Adoçante em pó, caixa com 
100 envelopes, de 0,8g. 
Marca: Doce Menor. 

R$ 11,50 
R$ 

230,00 

7 UND 20 
Mel em bisnaga de 
aproximadamente 350gm. 
Marca: Entre Rios 

R$ 6,87 
R$ 

137,40 

9 UND 20 

Bolo pronto, sabor chocolate, 
peso aproximado 
1.500gramas, fabricado no dia 
da entrega, 1ª qualidade, o 
peso pode variar para mais ou 
menos 5%. Marca: 
Panificadora Itália. 

R$ 18,58 
R$ 

371,60 

10 UND 20 

Bolo pronto, sabor castanha 
com banana, peso 
aproximado 1.500gramas, 
fabricado no dia da entrega, 1ª 
qualidade, o peso pode variar 
para mais ou menos 5%. 
Marca: Panificadora Itália. 

R$ 24,97 
R$ 

499,40 

11 UND 20 

Bolo pronto, sabor limão, peso 
aproximado 1.500 gramas, 
fabricado no dia da entrega, 1ª 
qualidade, o peso pode variar 
para mais ou menos 5%. 
Marca: Panificadora Itália. 

R$ 19,95 
R$ 

399,00 

12 UND 20 

Bolo pronto, sabor laranja, 
peso aproximado 1.500 
gramas, fabricado no dia da 
entrega, 1ª qualidade, o peso 
pode variar para mais ou 
menos 5%. Marca: 
Panificadora Itália. 

R$ 19,95 
R$ 

399,00 

15 PC 60 

Pão integral de cereais, 
fatiado, light, embalado em 
recipiente plástico, pesando 
aproximadamente 500 
gramas. Marca: Panificadora 
Itália. 

R$ 5,14 
R$ 

308,40 

16 PC 60 

Pão integral de linhaça, 
fatiado, light, embalado em 
recipiente plástico, pesando 
aproximadamente 500 
gramas. Marca: Panificadora 
Itália. 

R$ 5,14 
R$ 

308,40 

VALOR TOTAL R$ 3.532,00 

VALOR TOTAL: R$ 3.532,00 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais) 
VIGÊNCIA: No seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: Funjuris 
PROGRAMA: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos do Poder Judiciário 
ATIVIDADE: 0601.02.122.1082.4362 
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2012. 
 
EXTRATO DE CONTRATO  
PREGÃO PRESENCIAL-SRP: Nº 92/2011  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 08/2012  
PROCESSO SEI 12.0.000040166-6 
CONTRATO Nº. 101/2012 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: MBS Distribuidora Comercial Ltda. 
OBJETO: O Contrato em epígrafe tem por objeto a aquisição de material de consumo para 
atender ao contingente militar que está lotado no Poder Judiciário, nas quantidades e 
especificações abaixo:  

/
/
/
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ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
QTDE  

 
UNID  

 

 
VALOR 

UNITÁRIO  

 
VALOR 
TOTAL 

45 
Tecido Juta Barroco F9 Ouro, 1m 
de largura.  Marca: Jahouse    

25 mts 
    R$ 
13,19 

R$ 
329,75 

47 
Fitilho vermelho para presente, 
6mm, rolo com 50 metros    

38 gr R$ 1,64 R$ 62,32 

48 

Tecido jeans fino, na cor azul 
índigo, 2 larguras 
(aproximadamente 2 metros de 
largura quando aberto)    Marca: 
Tecidos Tita   

35 mt R$ 24,90 
R$ 

871,50 

49 

Linha azul clara-linha para 
pesponto e costura reta de tecido - 
100% poliester - rolo com 1,82cm. 
  Marca: Kron    

03 rolo R$ 5,95 R$ 17,85 

50 

Flocos de isopor - material limpo, 
branco e leve. Material indicado 
para: isolamento de material, 
enchimento de almofada e puff em 
geral, ursinho de pelúcia e 
travesseiros, embalagem de 
mercadorias tais como Tvs, rádios, 
telefones, etc.   Marca: Isopor e 
Cia    

625 gr R$ 11,94 
R$ 

7.462,50 

51 

Flocos de espuma - 
Especificações: 100% flocos de 
espuma de poliuretano.   Marca: 
Palácio das espumas    

7 Kg R$ 11,74 R$ 82,18 

52 
Fio de nylon - 0,30mm    
Marca: Entreponto    

13 mt R$ 9,81 
R$ 

127,53 

54 
Palito de churrasco de madeira: 
30cmx3,00mm ou de 
25cmx3,00mm   

04 Pcts R$ 4,90 R$ 19,60 

55 
Saco plástico transparente 
30x40cm   Marca: Ciaplastic    

250 und R$ 0,17 R$ 42,50 

57 

Extensão simples 2p, 5 metros, 
régua com 4 tomadas.    
Modelo: 3 tomadas   Marca: 
Perpelug    

02 und R$ 18,45 R$ 36,90 

58 
Argila para artesanato.   Marca: 
Resende    

7 Kg R$ 2,41 R$ 16,87 

59 

Pen drive  Capacidade de 
armazenamento: 8gb    
Interface: USB 2.0   Marca: 
GOLDTEK 

09 und R$ 61,29 
R$ 

551,61 

VALOR TOTAL  R$ 9.621,11 

VALOR TOTAL: R$ 9.621.11 (nove mil, seiscentos e vinte um reais e onze centavos) 
VIGÊNCIA: No seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: Funjuris 
PROGRAMA: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos do Poder Judiciário 
ATIVIDADE: 0601.02.122.1082.4362 
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de maio de 2012. 
 

Extrato 

 

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
PROCESSO: PA 42631 – PA 44176 
TERMO DE COMPROMISSO Nº. 01/2012 
CONCEDENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
ESTAGIÁRIA: Suzy Érika de Sousa Lima. 

OBJETO: O Termo de Compromisso em epígrafe tem por objetivo estabelecer as 
condições para a realização do Estágio do Curso de Direito, na execução do Projeto de 
Avaliação, Monitoramento e Acompanhamento da Central de Execuções de Penas e 
Medidas Alternativas – CEPEMA – da Comarca de Araguaína/TO. 
VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, a título de bolsa, e R$ 90,00 (noventa 
reais) mensais de auxílio transporte. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Compromisso de Estágio será a partir da 
data de sua assinatura até 9 de janeiro de 2013, podendo ser prorrogado mediante termo 
aditivo, a critério da Administração, observando a legislação pertinente 
RECURSO: Tribunal de Justiça 
PROGRAMA: Justiça, Cidadania e Meio Ambiente 
ATIVIDADE: 2011.0501.02.061.0010.1168 
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36 (0100) 
DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2012. 

1ª TURMA RECURSAL 
Pauta 

 

PAUTA DE JULGAMENTO N.º 16/2012 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIO–30  DE MAIO DE 2012. 
 

Serão julgados pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Tocantins, 
em Palmas, em sua 16ª (décima sexta) sessão extraordinária de julgamento, aos trinta 
(30) dias do mês de maio de 2012, quarta feira, às 9 horas ou nas sessões posteriores, 
na Sala de Sessões das Turmas Recursais do Fórum da Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, os feitos abaixo relacionados, assim como os retirados de julgamento de 
sessões anteriores: 

01-RECURSO INOMINADO Nº 2726/11 (JECC- GUARAÍ-TO) 
Referência: 2011.0001.0470-8 
Natureza: Indenização Por Danos Morais e /ou Materiais 
Recorrente: Banco BMG S/A 
Advogado: Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Recorrido: Luizinha Pereira Barbosa 
Advogado: Dr. Lucas Martins Pereira 
Relator: Juiz José Ribamar Mendes Júnior (em substituição automática) 
 
02-RECURSO INOMINADO Nº 032.2011.900.712-1 
Origem: Juizado Especial Cível da Região Sul - Comarca de Palmas-TO (Sistema Projudi) 
Natureza: Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada c/c 
indenização por danos morais 
Recorrente: Zoraia Aquino Costa de Santana 
Advogado: Dr. Rogério Gomes Coelho 
Recorrido: Banco Bonsucesso S/A 
Advogado: Dr. Leandro Jeferson Cabral de Mello 
Relator: Juiz Gil de Araújo Corrêa 
 
03-RECURSO INOMINADO Nº 032.2011.901.629-6 
Origem: Juizado Especial Cível da Região Sul – Comarca de Palmas–TO. 
Natureza: Ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes causados em 
acidente de veículo 
Recorrente(s): Antônio Alves Oliveira 
Advogado(s): Dr. Francisco José Sousa Borges 
Recorrida(s): Cesar Ferreira Barbosa 
Advogado(s): Drª. Luz D'Alma Belém Maranhão 
Relator: Juiz Gil de Araújo Corrêa 
 
04-RECURSO INOMINADO Nº 032.2010.905.022-2 
Origem: Juizado Especial Cível de Palmas - Região Sul - (Sistema Projudi) 
Natureza: Indenização por Dano Moral e Material 
Recorrente: Banco Bonsucesso S.A 
Advogado(s): Luis Carlos Monteiro Laurenco 
Recorrido(s): Ana Paula Cardoso de Sousa 
Advogado(s): Freddy Alejandro Solórzano Antunes (Defensor Público) 
Relator: Juiz Gil de Araújo Corrêa  
 
05-RECURSO INOMINADO Nº 032.2011.903.349-9 
Origem: Juizado Especial Cível de Palmas - Região Sul - (Sistema Projudi) 
Natureza: Indenização por Dano Moral 
Recorrente: Banco Volkswagen S/A 
Advogado(s): Marinólia Dias dos Reis e outros 
Recorrido(s): Josue Moreira Nogueira 
Advogado(s): Sebastião Luís Vieira Machado e outros 
Relator: Juiz Gil de Araújo Corrêa 
 
06-RECURSO INOMINADO Nº 0010251-71.2011.827.0032 
Origem: Juizado Especial Cível de Palmas - Região Sul - (Sistema Projudi) 
Natureza: Indenização por Dano Moral 
Recorrente: Lusivania Santos Leite 
Advogado(s): Freddy Alejandro Solórzano Antunes (Defensor Público) 
Recorrido(s): Banco Santander Banespa S.A 
 Advogado(s): Leandro Rógeres Lorenzi 
Relator: Juiz Gil de Araújo Corrêa 
 
07-RECURSO INOMINADO Nº 2853/12 (JECÍVEL-PARAÍSO-TO) 
Referência: 2010.0000.2697-0/0 
Natureza: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 
Recorrente: Antonio George Issa Haonat 
Advogado(s): Drª Erika Patricia Santana Nascimento 
Recorrido: Tam Linhas Aéreas S.A 
Advogado(s): Drª Marcia Ayres da Silva 
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
08-RECURSO INOMINADO Nº 3020/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2010.0004.2740-1/0 
Natureza: Ação para Anulação de Contrato c/c Restituição de Parcelas Pagas e Danos 
Morais  
Recorrente: Banco Bradesco S/A 
Advogado(s): Dr. José Edgard da Cunha Bueno e Outros 
Recorrido: Paulo Henrique Chaves  
Advogado(s): Dr. Marcílio Nascimento Costa 
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
09-RECURSO INOMINADO Nº 3022/12 (JECÍVEL-ARAGUAÍNA-TO) 
Referência: 19.472/2010 
Natureza: Ação Indenizatória por Danos Morais  
Recorrente: Carmem Teresinha Pinheiro 
Advogado(s): Dr. Leandro de Oliveira Gundim (Defensor Público) 
Recorrido: Recon Administradora de Consórcio Ltda/ Tocantins Motos Ltda  
Advogado(s): Dr. Alysson Tosin 
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
10-RECURSO INOMINADO Nº 3024/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0003.4044-4/0 
Natureza: Ação de Obrigação de Fazer e de Ressarcimento de Prejuízos com Pedido de 
Liminar  
Recorrente: Bv Financeira S/A 
Advogado(s): Dr. Celso Marcon 
Recorrido: Roberto da Silva  
Advogado(s): Dr. Adir Pereira Sobrinho (Defensor Público) 
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Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
11-RECURSO INOMINADO Nº 3025/12 (JECÍVEL-ARAGUAÍNA-TO) 
Referência: 21.682/2011 
Natureza: Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenizatória por Danos Morais 
com Pedido de Tutela Antecipada  
Recorrente: Justina Alves da Rocha 
Advogado(s): Dr. Franklin  Rodrigues Sousa Lima 
Recorrido: Banco Matone S.A  
Advogado(s): Dr. Fábio Gil Moreira Santiago 
Relator: Juiz José Maria Lima 
 
12-RECURSO INOMINADO Nº 3030/12 (JECÍVEL-ARAGUAÍNA-TO) 
Referência: 20.962/2011 
Natureza: Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais 
Recorrente: José Roberto Pinheiro 
Advogado(s): Dr.Franklin Rodrigues de Sousa Lima 
Recorrido: Banco Bmg S/A  
Advogado(s): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
13-RECURSO INOMINADO Nº 3040/12 (JECÍVEL-ARAGUAÍNA-TO) 
Referência: 21.173/2011 
Natureza: Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Ação de Indenização  por 
Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 
Recorrente: Cândida Cavalcante de Sousa 
Advogado(s): Dr. Leandro de Oliveira Gundim (Defensor Público) 
Recorrido: Banco Bradesco S/A  
Advogado(s): Dr.José Edgard da Cunha Bueno Filho 
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
14-RECURSO INOMINADO Nº 3042/12 (JECÍVEL-AUGUSTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2010.0011.6491-9/0 
Natureza: Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica, Cumulada com 
Repetição de Indébito, Cumulada com Indenização por Danos Morais  
Recorrente: Banco Matone S/A 
Advogado(s): Dr. Fábio Gil Moreira Santiago 
Recorrido: Maria da Silva Santos  
Advogado(s): Dr.José Fábio Alcântara Silva 
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
15-RECURSO INOMINADO Nº 3050/12 ( JECÍVEL- PORTO NACIONAL-TO) 
Referência: 2011.0005.7052-0 
Natureza: Ação Declaratória de Inexistência de Débito  
Recorrente: Glebson Fontoura Nunes 
Advogado(s): Dr. Renato Godinho 
Recorrido: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento 
Advogado(s) Dr. Abel Cardoso de Sousa Neto 
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
16-RECURSO INOMINADO Nº 3055/12 (JECÍVEL- ARAGUAÍNA - TO)  
Referência: 21.868/2011 
Natureza: Ação Ordinária de Cobrança – Seguro DPVAT  
Recorrente: Valdisso Gomes Macedo // Seguradora Líder dos Consórcio do Seguro 
DPVAT S/A 
Advogado(s): Drª. Samira Valéria Davi da Costa // Dr .Jacó Carlos Silva Coelho 
Recorrido: Seguradora Líder dos Consórcio do Seguro DPVAT S/A // Valdisso Gomes 
Macedo 
Advogado(s): Dr. Jacó Carlos Silva Coelho // Drª. Samira Valéria Davi da Costa 
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
17-RECURSO INOMINADO Nº 3058/12 (JECÍVEL- COLINAS DO TOCANTINS)  
Referência: 2008.0003.2677-8/0 
Natureza: Ação de Cobrança 
Recorrente: Reginaldo Pereira dos Santos  
Advogado(s): Dr. Paulo Monteiro 
Recorrido: Hildglan Dourado Araújo 
Advogado(s): Dr. Jefter Gomes de Morais Oliveira  
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
18-RECURSO INOMINADO Nº 3061/12 (JECÍVEL- ARAGUAÍNA - TO)  
Referência: 21.592/2011 
Natureza: Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT 
Recorrente: Seguradora Líder dos Consórcio do Seguro DPVAT S/A 
Advogado(s): Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 
Recorrido: Cleuziane Resplandes Cunha  
Advogado(s): Dr. Samira Valéria Davi da Costa  
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
19-RECURSO INOMINADO Nº 3070/12 (JECÍVEL- ARAGUAÍNA - TO)  
Referência: 22.233/2011 
Natureza: Ação de Cobrança  de Seguro Obrigatório - DPVAT  
Recorrente: Gilberto Pereira Costa 
Advogado(s): Drª. Samira Valéria Davi 
Recorrido: Seguradora Líder dos Consórcio do Seguro DPVAT S/A 
Advogado(s): Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva // Edyen Valente Calepis 
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
20-RECURSO INOMINADO Nº 3072/12 (JECÍVEL- ARAGUAÍNA - TO)  
Referência: 20119/2011 
Natureza: Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 
Danos Morais e Tutela Antecipada  

Recorrente: Banco IBI S/A Banco Múltiplo 
Advogado(s): Dr. José Edgard da Cunha Filho // Flávio Sousa de Araújo 
Recorrido: Júnior Rodrigues Lopes  
Advogado(s): Dr. Ricardo Alexandre  
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
21-RECURSO INOMINADO Nº 3074/12 (JECÍVEL- GUARAÍ - TO)  
Referência: 2011.0009.4607-5/0 
Natureza: Reclamação c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar 
Recorrente: Celtins  
Advogado(s): Drª. Leticia Bittencourt 
Recorrido: Antônia Silva Oliveira 
Advogado(s): Dr. Idelfonso Domingos Ribeiro Neto 
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
22-RECURSO INOMINADO Nº 3077/12 (JECÍVEL-COLINAS - TO )  
Referência: 2010.0011.5108-6/0 
Natureza: Ação Declaração de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c 
Responsabilidade Civil, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada Via 
Liminar “ Inaudita Altera Pars”  
Recorrente: DMNI S/A – Crédito Financiamento e Investimento 
Advogado(s): Dr. Eduardo Pena de Moura França 
Recorrido: Odircio Alves de Lima  
Advogado(s): Dr. Sebastião Moreira da Silva  
Relator: Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni 
 
OBSERVAÇÕES: 1ª - FICAM OS INTERESSADOS ADVERTIDOS DE QUE AS 
EMENTAS E ACÓRDÃOS SERÃO PUBLICADOS EM SESSÃO, CONTANDO, A 
PARTIR DA REFERIDA PUBLICAÇÃO EM SESSÃO, O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO 
DE RECURSOS. 
 2ª - A PUBLICAÇÃO DAS EMENTAS E ACÓRDÃOS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA 
SOMENTE SERÁ PARA CONHECIMENTO PÚBLICO DOS JULGADOS. 
3ª - SERÁ PUBLICADA, EM SESSÃO, A ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 
(*) O número citado na referência corresponde ao do juizado de origem. 
 

SECRETARIA DA 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E 
CRIMINAIS DO ESTADO DO TOCANTINS, aos vinte e três  (23) dias do mês de maio 
(05) do ano de dois mil e doze (2012). 
 

2ª TURMA RECURSAL 
Boletim de Expediente 

 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2012, APENAS PARA 
CONHECIMENTO, TENDO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
INICIADO APÓS A DATA DA SESSÃO SUPRAMENCIONADA, TRANSITADO 
EM JULGADO EM 09 DE ABRIL DE 2012: 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2667/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2009.0008.5999-5 /0 
Natureza: Ação de Indenização por Dano Moral c/c Obrigação de Fazer 
Recorrente: Lojas Renner S. A. 
Advogado(s): Dr. Allysson Cristiano Rodrigues da Silva 
Recorrida: Luciana Dourado Fernandes 
Advogado(s): Dr. Giovani Moura Rodrigues 
Relator: Juíza Ana Paula Brandão Brasil 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO NOS 
EMBAGROS À EXECUÇÃO. ACORDO JUDICIAL. MORA DE TRÊS DIAS. 
CLÁUSULA PENAL DE MORA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO. 
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. As partes 
livremente entabularam acordo judicial (fl.68) no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais) para pagamento no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de 
multa no valor de 100% (cem por cento) no caso de descumprimento, o que foi 
devidamente homologado pelo Juízo “a quo”. 2. Decorridos os 20 dias “in albis” o 
exeqüente exigiu que fosse aplicada a multa de 100% sobre o valor, sendo 
prontamente atendido pelo órgão judicial. 3. A recorrente alegou em suas razões 
que somente incorreu em mora por três dias e que a aplicação da multa seria 
excessiva. Ademais, aduziu que a cláusula penal avençada deveria se aplicada de 
maneira equânime ao caso. 4. Observando os autos vejo que os fatos são 
incontroversos, ou seja, houve acordo judicial e houve mora de três dias. Assim, 
investiga-se a possibilidade de fazer incidir a multa ou não do acordo judicial. 5. As 
partes de livre e espontânea vontade pactuaram os termos do acordo. Nele 
dispuseram sobre a multa de 100% em caso de descumprimento, sabendo 
inclusive das reais condições para o cumprimento. 6. A multa estipulada detém 
natureza de cláusula penal fixada em razão de mora. Nesse caso, de acordo com o 
artigo 411 do Código Civil, o credor poderá exigir o fiel cumprimento da cláusula 
juntamente com a obrigação principal. Ademais, não há de se falar em redução 
equitativa pelo juiz nos termos do artigo 413 do mesmo código, já que a obrigação 
não foi cumprida nem parcialmente no prazo estabelecido. 7. Dessa forma, 
conheço do recurso negando-lhe, porém, provimento para manter a sentença por 
seus próprios fundamentos. Fica a recorrente condenada a pagar custas e 
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2667/12, acordam os integrantes da 2ª Turma 
Recursal do Estado do Tocantins, por maioria, em conhecer do recurso negando-
lhe, porém, provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. 
Fica a recorrente condenada a pagar custas e honorários advocatícios, estes 
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 
artigo 55 da Lei 9099/95. Palmas-TO, 20 de março de 2012. 
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RECURSO INOMINADO Nº 2682/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0008.5073-6 /0 
Natureza: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de 
Antecipação de Tutela 
Recorrente: Brasilcard Administradora de Cartões, Serviços e Fomento Mercantil Ltda 
Advogado(s): Dr. Célia Regina Turri de Oliveira e outro 
Recorrida: Maria Delma Gomes 
Advogado(s): Dr. Madson Souza Maranhão e Silva 
Relator: Juíza Ana Paula Brandão Brasil 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. USO INDISCRIMINADO POR 
TERCEIROS. DÉBITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 
REVISÃO DE CÁLCULO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
DESPROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente impugnou a sentença que lhe condenou 
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, 
bem como à restituição dos valores em dobro que totalizou a quantia de R$ 6.344,14 
(seis mil trezentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos). 2. A recorrida 
sustentou que em 2006 recebeu um cartão de crédito da recorrente e nunca realizou 
o respectivo desbloqueio. Aduziu ainda que no mês de dezembro do ano de dois mil 
e dez surgiram descontos indevidos em sua folha de pagamento que totalizaram no 
final do mês de setembro de 2011, data do último desconto, o valor R$ 1.588,53 (mil 
quinhentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e três centavos). 3. Alegou a recorrente 
em suas razões que por meio de convênio com o Governo do Estado do Tocantins 
todos os servidores públicos receberam o cartão de crédito. Aduziu também que as 
compras realizadas no cartão foram legítimas, pois a recorrida não noticiou o fato à 
policia no intuito de proteger pessoa de seu convívio, que teria utilizado o cartão. 4. 
Na audiência de una de instrução e julgamento o preposto da recorrente reconheceu 
que a recorrida, servidora pública, não efetuou nenhuma compra e que terceiro se 
utilizou dos dados de seu cartão. Ademais, não há comprovação nos autos que esse 
terceiro seria do convívio da servidora. Lembre-se também que a facilidade com que 
o cartão foi utilizado por outrem, demonstra toda a vulnerabilidade e insegurança do 
serviço prestado. Reputo incontroversa a fraude. Os dados da recorrida foram 
indevidamente utilizados isso lhe gerou danos de ordem moral. 5. Embora o juízo 
“a quo” tenha corretamente reconhecido o abuso e deferido a repetição do indébito, 
observo que os valores submetidos à dobra do artigo 42, parágrafo único, não 
condizem com o comprovado nos autos, quais sejam, R$ 1.602,00 (mil seiscentos e 
dois reais). Outrossim vejo que a indenização por danos morais foi fixada para além 
dos padrões de condenação destas turmas. 6. Dessa forma, conheço do recurso 
inominado dando-lhe parcial provimento para reformar parte da sentença e reduzir a 
repetição do indébito (1602,00 x 2) para o total de R$ 3.204,00 (três mil duzentos e 
quatro reais) submetidos a juros de mora desde a citação, nos termos do enunciado 
17 das Turmas Recursais do Estado do Tocantins. Minoram-se os valores fixados a 
título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) incidentes da data 
do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. Sem custas e sem honorários 
face à sucumbência recíproca. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2682/12, acordam os integrantes da 2ª Turma 
Recursal do Estado do Tocantins, à unanimidade, em conhecer do recurso dando-lhe 
parcial provimento para reformar parte da sentença e reduzir a repetição do indébito 
(1602,00 x 2) para o total de R$ 3.204,00 (três mil duzentos e quatro reais) 
submetidos a juros de mora desde a citação, nos termos do enunciado 17 das 
Turmas Recursais do Estado do Tocantins. Minoram-se ainda os valores fixados a 
título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) incidentes da data 
do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. Sem custas e sem honorários 
face à sucumbência recíproca. Palmas-TO, 20 de março de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2683/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0008.5072-8 /0 
Natureza: Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais c/c Pedido de Antecipação 
dos Efeitos da Tutela 
Recorrente: Banco BMG S/A 
Advogado(s): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Recorrida: Maria Rita Francisca da Luz  
Advogado(s): Dr. Madson Souza Maranhão e Silva 
Relator: Juiz Adhemar Chúfalo Filho 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – EMPRESTIMO BANCÁRIO 
– INADIMPLENCIA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO EM DIA – 
INSCRIÇÃO NO SERASA – ILEGALIDADE - DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO 
- RECURSO CONHECIDO - PEDIDO IMPROVIDO 1) Consta dos autos que a 
recorrida possuía um contrato de empréstimo bancário com o recorrente e em razão 
de sua exoneração do serviço público ficou inadimplente após o pagamento da 10ª 
parcela. 2) Renegociou a dívida e mesmo estando em dia com o pagamento das 
parcelas teve o nome inscrito no cadastro restritivo de crédito. 3) O apontamento 
negativo realizado em 5/5/2011 (fl. 22) após a renegociação da dívida realizada em 
18/1/2011 e cujas parcelas vinham sendo pagas em dia (fl.11/16) é abusivo e ilegal. 
4) A irregularidade da conduta adotada pela instituição financeira   é suficiente a 
causar o dano moral. 5) Segundo a jurisprudência firmada no STJ o dano moral 
decorre do próprio ato lesivo da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao 
crédito, o que dispensa prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela 
autora, uma vez que o dano é presumido e se satisfaz com a mera ocorrência do ato 
ilícito. 6) Quantum mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais) uma vez que razoável e 
proporcional ao caso dos autos, sem contudo, enveredar pelo campo do 
enriquecimento sem causa. 7) Incensurável, portanto a sentença de fl. 67/68. 8) 
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento 
servindo de acórdão, na forma do art. 46 da lei 9.099/95. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Inominado 
n° 2683/12 em que figuram como recorrente Banco BMG S/A e como recorrida Maria 
Rita Francisca da Luz acordam os integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Tocantins por unanimidade em conhecer 
do recurso inominado interposto e, no mérito, negar provimento ao seu pedido para 

manter na íntegra a sentença monocrática por seus próprios fundamentos. Improvido 
o recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios nos termos da 2ª parte do artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/95, que fixo 
em 20 % (dez por cento) sobre o valor da condenação. Votaram, acompanhando o 
relator a Juíza Ana Paula Brandão Brasil e o Juiz Marco Antônio Silva Castro. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2653/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0000.3953-1 /0 
Natureza: Ação Anulatória de Contrato Bancário c/c Restituição de Parcelas Pagas e 
Danos Morais 
Recorrente: BANCO BMG S/A 
Advogado(s): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques  
Recorrido: José Ribamar Vieira da Silva 
Advogado(s): Dr. Samuel Ferreira Baldo 
Relator: Juiz Adhemar Chufalo Filho 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO OBTIDO POR FRAUDE – DESCONTOS EM APOSENTADORIA – 
VALOR NÃO DEPOSITADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DO 
INDEBITO EM DOBRO – DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO - PEDIDO 
IMPROVIDO 1) Consta dos autos, contratação fraudulenta de empréstimo bancário 
no qual foi descontado do beneficio previdenciário do autor 22 (vinte e duas) parcelas 
de R$ 54,06 (cinqüenta e quatro reais e seis centavos) no período compreendido 
entre julho de 2008 a abril de 2010. 2) A cobrança indevida de valores enseja o dever 
de restituição em dobro, a teor do que dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, 
fazendo jus o recorrido a restituição do indébito em dobro pelo valor que foi cobrado 
indevidamente. 3) A realização de descontos indevidos em proventos de 
aposentadoria cuja instituição financeira toma conhecimento da fraude e se recusa a 
restituir voluntariamente os valores debitados indevidamente, muito embora tenha 
firmado termo de acordo junto ao Procon se comprometendo com a restituição dos 
valores (fl. 19/21) e nada fez, constituem fatos aptos a ensejar a ocorrência de danos 
morais. 4) O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado e decorre da 
gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária a sua efetiva demonstração, por 
tratar-se de dano presumido. 5) Quantum mantido, uma vez que fixado em 
conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo 
ínfimo, nem exagerado, fazendo-se cumprir o critério punitivo e pedagógico da 
indenização. 6) Nesse ínterim, correta a fundamentação da sentença que declarou a 
inexistência da relação jurídica entre o autor e o requerido, condenou o banco 
recorrente ao pagamento da restituição do indébito em dobro, quantia equivalente a 
R$ 2.378,64 (dois mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) e 
danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). 7) Sentença mantida por seus próprios 
fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da 
lei 9.099/95. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Inominado 
n° 2653/12 em que figuram como recorrente Banco BMG S/A e como recorrido José 
Ribamar Vieira da Silva acordam os integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Tocantins por unanimidade em conhecer 
do recurso inominado interposto e negar provimento ao seu pedido para manter na 
íntegra a sentença monocrática por seus próprios fundamentos. Improvido o recurso, 
condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios que fixo em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 
termos da 2ª parte do artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/95. Votaram, acompanhando o 
relator a Juíza Ana Paula Brandão Brasil e o Juiz Marco Antônio Silva Castro. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2557/11 (JECÍVEL-GURUPI-TO)  
Referência: 13.805/2011 
Natureza: Ação de restituição de quantia paga c/c reparação por danos morais  
Recorrente: Tam Linhas Aéreas S/A 
Advogado(s): Dra. Verônica Silva do Prado Disconzi 
Recorrido: Weston José Alves 
Advogado(s): Dra. Fernanda Hauser Medeiros 
Relator: Juíza Ana Paula Brandão Brasil 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM EXCESSO. COBRANÇA ABUSIVA. 
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A recorrente impugnou a sentença que lhe 
condenou ao pagamento de 961,32 (novecentos e sessenta e um reais e trinta e dois 
centavos) a título de repetição do indébito, bem como à quantia de R$ 3.000,00 (três 
mil reais) pelos danos morais causados ao consumidor. 2. O recorrido alegou em sua 
inicial que efetuou a compra de uma passagem aérea junto à recorrente por meio de 
seu cartão de crédito, parcelando a compra em dois pagamentos sucessivos de R$ 
134,00 (cento e trinta e quatro reais) e R$ 99,00 (noventa e nove reais). Aduziu que 
os referidos valores foram cobrados em duplicidade, o que lhe gerou cobrança de 
juros do cartão de crédito e lhe obrigou a pagar quantias além de suas possibilidades. 
3. A recorrente alegou em suas razões ilegitimidade passiva, haja vista ter restituído 
os valores ao recorrido. Sustentou ainda que sua culpa estaria afastada pois a 
conduta abusiva foi da administradora de cartão de crédito que cobrou o consumidor 
em duplicidade. Por fim pleiteou o afastamento da condenação por danos morais em 
razão da ausência de comprovação, ou mesmo, a minoração dos valores 
indenizatórios. 4. No caso em tela vejo que a recorrente agiu com negligência ao 
cobrar o recorrido em excesso, conforme comprovado nos documentos anexados aos 
autos nas folhas 16 e 20. Ademais, ainda que se admita que a falha partiu da 
administradora de cartão de crédito, tenho que a culpa da recorrente não está 
afastada, pois a conduta representa verdadeira culpa “in eligendo”, ou seja, a 
empresa responde independentemente de culpa pelos danos que seus parceiros 
causem aos consumidores, conforme artigos 18 e 34 do CDC. 5. Ressalte-se ainda, 
que o recorrido em seu depoimento pessoal reconheceu restituição parcial dos 
valores sendo devidamente observado pelo juízo “a quo” na sentença, que bem 
avaliou a peregrinação do autor em resolver seu problema. A sentença é irretocável. 
7. Dessa forma, conheço do recurso negando-lhe, porém, provimento para manter a 
sentença por seus próprios fundamentos. Fica a recorrente condenada a pagar 
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custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2557/11, acordam os integrantes da 2ª Turma 
Recursal do Estado do Tocantins, à unanimidade, em conhecer do recurso negando-
lhe, porém, provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Fica 
a recorrente condenada a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 
9099/95. Palmas-TO, 20 de março de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2656/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0000.3944-2 /0 
Natureza: Ação Anulatória de Contrato Bancário c/c Restituição de Parcelas Pagas e 
Danos Morais 
Recorrente: BANCO BMG S/A 
Advogado(s): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques  
Recorrida: Maria do Carmo Aquino Barbosa 
Advogado(s): Dr. Samuel Ferreira Baldo 
Relator: Juiz Adhemar Chúfalo Filho 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO OBTIDO POR FRAUDE – DESCONTOS EM APOSENTADORIA DE 
PESSOA IDOSA – VALOR NÃO DEPOSITADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 
RESTITUIÇÃO DO INDEBITO EM DOBRO – DANO MORAL – RECURSO 
CONHECIDO - PEDIDO IMPROVIDO1) Consta dos autos, contratação fraudulenta 
de empréstimo bancário em 60 (sessenta) parcelas de R$ 143,00 (cento e quarenta e 
três reais), com início em 07/03/2011 e término em 07/02/2016, do qual foram 
debitadas do benefício previdenciário do autor 2 (duas) parcelas até o ajuizamento da 
presente ação. 2) A contratação sob fraude não exime a responsabilidade do banco 
recorrente que responde independentemente de dolo ou culpa nos moldes do art. 14 
do CDC, já que apresenta responsabilidade objetiva, sendo, portanto, responsável 
pelos riscos da atividade que desempenha. 3) A cobrança indevida de valores enseja 
o dever de restituição em dobro, a teor do que dispõe o art. 42, parágrafo único, do 
CDC, fazendo jus a recorrida a restituição do indébito em dobro pelo valor que foi 
cobrada indevidamente. 4) A realização de descontos indevidos em proventos de 
aposentadoria cuja instituição financeira toma conhecimento da fraude e se recusa a 
restituir voluntariamente os valores debitados indevidamente constituem fatos aptos a 
ensejar a ocorrência de danos morais, especialmente quando a consumidora tem o 
dever de cautela em registrar boletim de ocorrência, conforme se verifica das fl. 9. 5) 
O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado e decorre da gravidade do ilícito 
em si, sendo desnecessária a sua efetiva demonstração, por tratar-se de dano 
presumido. 6) Quantum mantido, uma vez que fixado em conformidade com os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo ínfimo, nem exagerado, 
fazendo-se cumprir o critério punitivo e pedagógico da indenização. 7) Nesse ínterim, 
correta a fundamentação da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica 
entre o autor e o requerido, condenou o banco recorrente ao pagamento da 
restituição do indébito em dobro, quantia equivalente a R$ 2.002,00 (dois mil e dois 
reais) e danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). 8) Sentença mantida por seus 
próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do 
art. 46 da lei 9.099/95. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Inominado 
n° 2656/12 em que figuram como recorrente Banco BMG S/A e como recorrida Maria 
do Carmo Aquino Barbosa acordam os integrantes da 2ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Tocantins por unanimidade em 
conhecer do recurso inominado interposto e negar provimento ao seu pedido para 
manter na íntegra a sentença monocrática por seus próprios fundamentos. Improvido 
o recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios que fixo em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 
termos da 2ª parte do artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/95. Votaram, acompanhando o 
relator a Juíza Ana Paula Brandão Brasil e o Juiz Marco Antônio Silva Castro. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2572/11 (JECC-GUARAÍ-TO) 
Referência: 2011.0001.0444-9 
Natureza: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais  
Recorrente: Brasil Telecom S/A  
Advogado(s): Dr. Bruno Noguti de Oliveira  
Recorrido: Carlos Alberto Gomes Bezerra 
Advogado(s): Dra. Márcia de Oliveira Andrade  
Relator: Juíza Ana Paula Brandão Brasil 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADATROS RESTRITIVOS DE 
CRÉDITO. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR 
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A recorrente impugnou a sentença que lhe 
condenou ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de 
danos morais causados ao consumidor em razão de inscrição indevida nos cadastros 
de inadimplentes. 2 O recorrente aduziu que agiu em exercício regular de seu direito 
na medida em que o serviço foi prestado legitimamente. Alegou também que os 
danos morais não foram comprovados e foram fixados de maneira desproporcional. 
3. Analisando os autos percebe-se que, invertido o ônus da prova, a recorrente não 
se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica de direito material que 
embasou a inscrição, pois somente juntou telas sistêmicas de natureza unilateral. 
Dessa forma, reputo indevida a inscrição. 4. A inscrição indevida nos órgãos 
restritivos de crédito gera dano moral de forma presumida, por ferir os direitos de 
personalidade. 5. Assim, conheço do recurso negando-lhe, porém, provimento para 
manter a sentença por seus próprios fundamentos. Fica a recorrente condenada a 
pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre 
o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2572/11, acordam os integrantes da 2ª Turma 
Recursal do Estado do Tocantins, à unanimidade, em conhecer do recurso inominado 
negando-lhe, porém, provimento para manter a sentença por seus próprios 
fundamentos. Fica a recorrente condenada a pagar custas e honorários advocatícios, 

estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 
artigo 55 da Lei 9099/95. Palmas-TO, 20 de março de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2658/12 (JECÍVEL-GURUPI-TO) 
Referência: 2011.0002.5553-6 /0 
Natureza: Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por 
Danos Morais 
Recorrente: Brasil Telecom S/A 
Advogado(s): Dra. Cristiana Aparecida Santos Lopes Vieira e outros 
Recorrido: José Batista Rios 
Advogado(s): Dr. Marcelo Pereira Lopes 
Relator: Juíza Ana Paula Brandão Brasil 
  
SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A recorrente impugnou a sentença que lhe condenou ao 
pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais em razão 
da inscrição do recorrido nos órgãos restritivos de crédito. 2. Alegou a recorrente em suas 
razões que o recorrido não foi inscrito nos referidos cadastros. Aduziu ainda que o 
consumidor teria outras inscrições em seu nome. Ao final pleiteou o afastamento dos 
danos morais ou sua redução em padrões razoáveis. 3. Analisando os autos vejo que o 
recorrido comprovou a inscrição nas folhas 16. O recorrente embora tenha levantado a 
hipótese da existência de outras inscrições, não se desincumbiu do ônus de provar a 
condição de preexistência delas, nem conseguiu provar a relação contratual que deu 
origem à cobrança. 4. O quantum indenizatório foi fixado vislumbrando as finalidades 
pedagógicas e inibitórias de novas práticas abusivas. 5. Dessa forma, conheço do recurso 
inominado negando-lhe, porém, provimento para manter a sentença por seus próprios 
fundamentos. Fica a recorrente obrigada a pagar custas e honorários advocatícios, estes 
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 
Lei 9099/95. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2658/12, acordam os integrantes da 2ª Turma Recursal 
do Estado do Tocantins, à unanimidade, em conhecer do recurso negando-lhe, porém, 
provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Fica a recorrente 
obrigada a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Palmas-TO, 20 de 
março de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2637/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0003.4049-5 /0 
Natureza: Ação para Anulação de Títulos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais 
Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos S. A. 
Advogado(s): Dr. Marcello Resende Queiroz Santos e outros 
Recorrido: Raquel Reis Silva 
Advogado(s): Dr. Marcílio Nascimento Costa 
Relator: Juíza Ana Paula Brandão Brasil 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. 
SENTENÇA MANTIDA. 1. A recorrente impugnou a sentença que lhe condenou ao 
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em razão de inscrição 
indevida nos órgãos restritivos de crédito. 2. Alegou em suas razões que a recorrida 
não comprovou os danos morais e que o valor arbitrado foi excessivo e desproporcional. 3. 
A recorrida teve seu nome envolvido em um contrato de financiamento no valor de vinte e 
quatro mil reais firmado na cidade de Santa Catarina-SC. Aduziu que nunca contratou com 
a empresa e sustentou ser vítima de fraude. A recorrida não comprovou a existência da 
relação contratual, o que tornou a inscrição indevida. 4. A inscrição do consumidor sem 
justa causa gera dano moral de maneira presumida, pois atinge diretamente direitos de 
personalidade como a honra e o nome. O valor fixado pelo juízo “a quo” a título 
indenizatório se encontra dentro dos padrões de condenação das Turmas recursais e 
atendem às finalidades pedagógicas e inibitórias de novas práticas abusivas. 5. Dessa 
forma, conheço do recurso negando-lhe, porém, provimento para manter a sentença nos 
seus patamares indenizatórios, declarando a inexistência do negócio jurídico. Fica o 
recorrente condenado a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2637/12 acordam os integrantes da 2ª Turma Recursal 
do Estado do Tocantins, à unanimidade, em conhecer do recurso negando-lhe, porém, 
provimento para manter a sentença nos seus patamares indenizatórios, declarando a 
inexistência do negócio jurídico. Fica o recorrente condenado a pagar custas e honorários 
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 
termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Palmas-TO, 20 de março de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2628/12 (JECÍVEL-ARAGUAÍNA-TO) 
Referência: 19.628/2010 
Natureza: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 
Materiais e Morais c/c Pedido Cominatório c/ Antecipação de Tutela Liminar   
Recorrente: Alex Alves Nogueira 
Advogado(s): Dr. Rainer Andrade Marques e outros 
Recorrido: Atlântico Fundo de Investimentos em Direito Creditórios não Padronizados e 
Brasil Telecom S/A 
Advogado(s): Dra. Tatiana Vieira Erbs e outro 
Relator: Juíza Ana Paula Brandão Brasil 
 
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUPERADORA DE 
CRÉDITOS. CONTRATO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 
RESTRITIVOS DE CRÉDITO. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA 
REFORMADA. 1. A cessão de crédito realizada sem a notificação do devedor lhe é 
ineficaz. 2. No caso em tela mesmo declarada judicialmente a inexistência do débito as 
recorridas firmaram contrato de cessão de crédito que culminou com nova inscrição na 
SERASA. 3. A negligência das condutas das recorridas gerou danos ao direito da 
personalidade do recorrente de maneira presumida. 4. Recurso conhecido e parcialmente 
provido para reformar a sentença e condenar solidariamente as recorridas no importe de 
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R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, submetidos a juros desde o evento 
danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e correção monetária desde a data do 
arbitramento, nos termos do artigo 362 do mesmo Tribunal. Sem custas e sem honorários 
nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Danos materiais negados. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2628/12, acordam os integrantes da 2ª Turma Recursal 
do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso inominado 
dando-lhe parcial provimento para reformar a sentença e condenar solidariamente as 
recorridas no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 
submetidos a juros desde o evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e correção 
monetária desde a data do arbitramento, nos termos do artigo 362 do mesmo Tribunal. 
Sem custas e sem honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Danos materiais 
negados. Palmas-TO, 20 de março de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2569/11 (JECC-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0000.3803-9 
Natureza: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais  
Recorrente: Banco BMG S/A  
Advogado(s): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques  
Recorrido: José Rodrigues da Conceição 
Advogado(s): Dr. Marcílio Nascimento Costa  
Relator: Juíza Ana Paula Brandão Brasil 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. FRAUDE CONTRA SEGURADO DO INSS. EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO EM FOLHA. DESCONTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A recorrente 
impugnou a sentença que lhe condenou ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de R$ 4.742,00 
(quatro mil setecentos e quarenta e dois reais) como devolução simples do total 
descontado da conta de aposentado. 2. Alegou a recorrente em suas razões 
recursais que os contratos de empréstimo foram firmados legitimamente pelo 
recorrido. Aduziu ainda que caso se entendesse que os contratos tivessem sido 
realizados por terceiros sua responsabilidade estaria afastada em razão da culpa 
exclusiva de terceiro. Por fim pleiteou a elisão dos danos morais ou sua minoração. 3.
 Observando os autos vejo que foram realizados três empréstimos em 
nome do aposentado recorrido. Os comprovantes de depósitos juntados pelo banco 
(folhas 56,57 e 63) constam três contas diferentes de diferentes agências. Outrossim, 
torna-se muito improvável que um aposentado, que aufere um salário mínimo, tenha 
três contas em municípios diferentes. Ademais, o recorrido comprovou que possui um 
único cartão de saque onde recebe seus proventos (fls. 91). A fraude é patente. 4. As 
empresas que atuam no mercado consumidor devem observar os princípios da boa fé 
e resguardar os consumidores dos possíveis riscos de sua atividade. No caso em 
tela, observa-se insegurança na fase pré-contratual nos procedimentos da empresa, 
o que ocasionou dano ao aposentado que sofreu com os descontos. É dever do 
recorrente responder pelo evento danoso. 5. Dessa forma, conheço do recurso 
negando-lhe, porém, provimento para manter a sentença por seus próprios 
fundamentos. Fica o recorrente condenado a pagar custas e honorários advocatícios, 
estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 
artigo 55 da Lei 9099/95. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2569/11 acordam os integrantes da 2ª Turma 
Recursal do Estado do Tocantins, à unanimidade, em conhecer do recurso negando-
lhe, porém, provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Fica 
o recorrente condenado a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 
9099/95. Palmas-TO, 20 de março de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2659/12 (JECÍVEL-GURUPI-TO) 
Referência: 2011.0002.7885-4 /0 
Natureza: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 
Recorrente: CEMAZ Indústria Eletrônica da Amazônia S/A-CCE da Amazônia S.A. 
Advogado(s): Dra. Leise Thais da Silva Dias  
Recorrido: João Ricardo Rodrigues// Dismobrás Importação, Exportação e Ditribuição 
de Móveis  
e Eletrodomésticos Ltda - City Lar 
Advogado(s): Dra. Vanessa Souza Japiassú // Dr. Fábio Luis de Mello Oliveira e Dra. 
Inessa de  
Oliveira Trevisan Sophia 
Relator: Juiz Adhemar Chufalo Filho 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – VÍCIO PRODUTO – TV 
DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – APARELHO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
ALÉM DO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 
FABRICANTE E FORNECEDOR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO - 
RECURSO CONHECIDO - PEDIDO IMPROVIDO 1) O recorrente busca a reforma da 
sentença monocrática que o condenou solidariamente com Dismobrás Importação, 
Exportação e Distribuição de Móveis Eletrodomésticos Ltda ao pagamento de danos 
morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros do ato ilícito 
(6/10/2010) e correção monetária do arbitramento. 2) Todos os fornecedores da 
cadeia de produção respondem, solidariamente, pelos vícios do produto, que o 
tornem impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina a teor das disposições 
do art. 18, II do CDC. 3) Incontroverso o defeito apresentado na TV dentro do prazo 
de garantia e não sanado o vício no prazo legal, cujo aparelho nunca fora devolvido 
da assistência técnica, patente a responsabilidade das reclamadas. 4) O dano moral 
restou configurado em razão dos transtornos sofridos, das buscas incessantes pela 
solução do problema, do envio do produto a assistência técnica e da não solução do 
defeito, da busca pelo procon, do não cumprimento do acordo firmado entre o autor e 
o recorrente junto ao Procon (fl. 11/12). Além da frustração de se adquirir um produto 
novo, mas que já veio de fábrica com vícios. 5) Quantum mantido, uma vez que 
razoável e proporcional ao caso em concreto, especialmente quando constatado o 
descaso da recorrente para com o consumidor, ao passo que realizou acordo 
extrajudicial e não cumpriu com os termos pactuados . 6) Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do 
art. 46 da lei 9.099/95. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Inominado 
n° 2659/12 que tem como recorrente Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S/A e 
como recorridos Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis 
Eletrodomésticos Ltda e João Ricardo Rodrigues acordam os integrantes da 2ª 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Tocantins, 
por unanimidade em conhecer do recurso inominado interposto porém, no mérito, 
negar-lhe provimento para manter na íntegra a sentença monocrática por seus 
próprios fundamentos. Improvido o recurso, condeno o recorrente ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) 
sobre o valor da condenação, nos termos da 2ª parte do artigo 55, caput, da Lei n° 
9.099/95.  Votaram, acompanhando o relator a Juíza Ana Paula Brandão Brasil e o 
Juiz Marco Antônio Silva Castro. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2617/11 (JECÍVEL-GURUPI-TO) 
Referência: 2009.0007.7126-5 
Natureza: Ação de indenização por danos morais 
Recorrente: Banco Bradesco S/A  
Advogado(s): Dr. José Edgard da Cunha Bueno Filho 
Recorrido: Joel Rodrigues Lima  
Advogado(s): Dr. Lucyvaldo do Carmo Rabelo 
Relator: Juíza Ana Paula Brandão Brasil 
 
EMENTA: RECURSO INOMINADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. 
TEMPESTIVIDADE. MULTA DO 475-J. NÃO INCIDENCIA.  SENTENÇA 
REFORMADA. 1. A multa do artigo 475-J somente deverá incidir após 15 dias da 
nova intimação do executado para o cumprimento da sentença. 2. Verificou-se dos 
autos que um dia após o trânsito em julgado do acórdão o recorrente cumpriu 
voluntariamente sua obrigação de pagar quantia, motivo pelo qual a sentença do 
juízo “a quo” bloqueou quantia em excesso à tutela exarada. 3. Sentença reformada 
para declarar quite o título judicial dos presentes autos, determinando o desbloqueio 
de toda a quantia aprisionada, com a consequente expedição do alvará para 
levantamento dirigido ao recorrente. Ato contínuo, determinou-se expedição de 
alvará ao recorrido para o levantamento dos valores depositados pelo recorrente. 
Sem custas e sem honorários face ao disposto no artigo 55 da Lei 9099/95. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2617/11, acordam os integrantes da 2ª Turma 
Recursal do Estado do Tocantins, à unanimidade, em conhecer do recurso dando-
lhe provimento para reformar a sentença e declarar quite o título judicial dos 
presentes autos, determinando o desbloqueio de toda a quantia aprisionada, com a 
consequente expedição do alvará para levantamento dirigido ao recorrente. Ato 
contínuo, expeça-se alvará ao recorrido para o levantamento dos valores 
depositados pelo recorrente. Sem custas e sem honorários, nos termos do artigo 55 
da Lei 9099/95. Palmas-TO, 20 de março de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2668/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0000.3881-0 /0 
Natureza: Ação Anulatória de Contrato Bancário c/c Restituição de Parcela Pagas e 
Danos Morais c/ Pedido de Tutela Antecipada 
Recorrente: Banco BMG S/A 
Advogado(s): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Recorrido: Francisco Xavier Borges  
Advogado(s): Dr. Samuel Ferreira Baldo 
Relator: Juiz Adhemar Chufalo Filho 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO OBTIDO POR FRAUDE – DESCONTOS EM APOSENTADORIA 
DE PESSOA IDOSA – VALOR NÃO DEPOSITADO PELA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DO INDEBITO EM DOBRO – DANO MORAL – 
RECURSO CONHECIDO - PEDIDO IMPROVIDO 1) Consta dos autos, contratação 
fraudulenta de empréstimo bancário em 60 (sessenta) parcelas de R$ 18,00 
(dezoito reais), com início em 07/02/2011 e término em 07/01/2016, do qual foram 
debitadas do benefício previdenciário do autor 2 (duas) parcelas até o ajuizamento 
da presente ação. 2) A contratação sob fraude não exime a responsabilidade do 
banco recorrente que responde independentemente de dolo ou culpa nos moldes do 
art. 14 do CDC, já que apresenta responsabilidade objetiva, sendo, portanto, 
responsável pelos riscos da atividade que desempenha. 3) A cobrança indevida de 
valores enseja o dever de restituição em dobro, a teor do que dispõe o art. 42, 
parágrafo único, do CDC, fazendo jus o recorrido a restituição do indébito em dobro 
pelo valor que foi cobrado indevidamente. 4) A realização de descontos indevidos 
em proventos de aposentadoria cuja instituição financeira toma conhecimento da 
fraude e se recusa a restituir voluntariamente os valores debitados indevidamente 
constituem fatos aptos a ensejar a ocorrência de danos morais, especialmente 
quando o consumidor tem o dever de cautela em registrar boletim de ocorrência, 
conforme se verifica das fl.8. 5) O dano moral está ínsito na ilicitude do ato 
praticado e decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária a sua efetiva 
demonstração, por tratar-se de dano presumido. 6) Quantum mantido, uma vez que 
fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
não sendo ínfimo, nem exagerado, fazendo-se cumprir o critério punitivo e 
pedagógico da indenização. 7) Nesse ínterim, correta a fundamentação da sentença 
que declarou a inexistência da relação jurídica entre o autor e o requerido, 
condenou o banco recorrente ao pagamento da restituição do indébito em dobro, 
quantia equivalente a R$ 327,24 (trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro 
centavos) e danos morais em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 8) Sentença 
mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de 
acórdão, na forma do art. 46 da lei 9.099/95. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso 
Inominado n° 2668/12 em que figuram como recorrente Banco BMG S/A e como 
recorrido Francisco Xavier Borges acordam os integrantes da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Tocantins por unanimidade 
em conhecer do recurso inominado interposto e negar provimento ao seu pedido 
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para manter na íntegra a sentença monocrática por seus próprios fundamentos. 
Improvido o recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios que fixo em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos da 2ª parte do artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/95. 
Votaram, acompanhando o relator a Juíza Ana Paula Brandão Brasil e o Juiz Marco 
Antônio Silva Castro. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2657/12 (JECÍVEL-GURUPI-TO) 
Referência: 2011.0001.9239-9 /0 
Natureza: Ação de Repetição de Indébito 
Recorrente: Eneida Baptista da Silveira 
Advogado(s): Dra. Fernanda Hauser Medeiros e outra 
Recorrida: Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTINS  
Advogado(s): Dra. Cristiana Aparecida Santos Lopes Vieira e outros 
Relator: Juiz Marco Antônio Silva Castro 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA 
JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. 
ATIVIDADE RURAL REQUISITOS. PROVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA. 1) Deferido o pedido de gratuidade da Justiça. 2) A unidade 
consumidora que explora atividade rural de transformação ou beneficiamento de 
produtos agropecuários tem direito à classificação na modalidade tarifária rural, 
conforme art. 20, inciso IV, c, da Rés. 456/2000. 3) A interessada no fornecimento 
de energia deveria informar à concessionária a natureza da atividade a ser 
desenvolvida e a finalidade da energia para fins de classificação tarifária. Na falta 
festas informações não tem direito à devolução de quaisquer diferenças pagas a 
maior. 4) Escorreita se mostra a sentença monocrática que julgou improcedente os 
pedidos formulados pela recorrente ante a ausência de conduta ilícita por parte da 
recorrida. 5) Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, 
condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensos 
por ser beneficiária da Justiça Gratuita. 6) Sentença mantida por seus próprios 
fundamentos, feita na forma de súmula de julgamento, nos termos do art. 46 da Lei 
9.099/95 ê art. 24, alínea "c" do Regimento Interno das Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais deste Estado (Resolução 002/10, pub. Em 
12/01/2010). 7) Recurso não provido. 
ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito 
integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença monocrática por seus 
próprios fundamentos. Custas e honorários pela recorrente, suspensos por ser 
beneficiária da Justiça Gratuita. Participaram do julgamento, os Senhores Juízes 
Marco António Silva Castro - Presidente e Relator e Ana Paula Brandão Brasil e 
Adhemar Chúfalo Filho - Membros. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2636/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0003.3972-1 /0 
Natureza: Ação para Anulação de Contrato c/c Restituição de Parcelas Pagas e 
Danos Morais  
Recorrente: Banco BMG S/A 
Advogado(s): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Recorrido: Aneclino Lopes da Silva 
Advogado(s): Dr. Marcílio Nascimento Costa 
Relator: Juiz Marco Antônio Silva Castro 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO: CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO NÃO 
CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. 
QUÊ IMPLICOU EM INDEVIDO DESCONTO NA CONTA DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. PREJUÍZOS QUE 
DEVEM SER SUPORTADOS PELO RÉU. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL 
CONFIGURADO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 
IMPROVIDO. 1) Instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus que lhe 
competia, qual seja, comprovar a contratação do empréstimo pela parte autora. 
Ausência de prova nos autos. Indícios de fraude bem delineados. 2) Ainda que o 
demandado tenha tomado as cautelas necessárias no momento da contratação a 
fim de certificar-se sobre quem estava contratando e a documentação pessoal 
respectiva, fato é que a conferência não foi eficaz, haja vista a fraude perpetrada. 3) 
Prejuízos advindos das operações irregulares que devem ser suportados pelo 
banco réu. Risco da atividade que deve ser absorvido por quem aufere as 
vantagens do negócio. 4) Dever de restituir os valores indevidamente descontados 
do benefício previdenciário do autor, na forma dobrada, consoante o disposto no art. 
42, parágrafo único, da Lei 8.078/90. 5) Danos morais caracterizados, os quais 
independem de prova. Afinal, viola a segurança patrimonial do consumidor a falha 
do serviço de que resulta desconto mensal indevido no benefício previdenciário, em 
decorrência de empréstimo consignado não contratado, comprometendo porção do 
rendimento e desequilibrando a já frágil equação financeira do lesado. 6) É de se 
manter a r . sentença monocrática que declarou nulo o contrato de empréstimo 
bancário n° 1073088, condenou o demandado ao pagamento de R$ 5.127,72 (cinco 
mil cento e vinte reais e setenta e dois centavos) referente a repetição do indébito e 
a  R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais. 7) Diante da sucumbência, nos 
termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno recorrente ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, este fixados em 20% (vinte por cento) do 
valor da condenação. 8) Sentença mantida por seus próprios fundamentos, feita na 
forma de súmula de julgamento, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e art. 24, 
alínea "c" do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais deste Estado (Resolução 002/10, pub. Em 12/01/2010). 9) 
Recurso não provido.  
ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito 
integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade, em negar provimento 
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sucumbência 

pelo recorrente. Participaram do julgamento, os Senhores Juízes Marco António 
Silva Castro - Presidente e Relator, Ana Paula Brandão Brasil e Adhemar Chúfalo 
Filho - Membros. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2672/12 (JECÍVEL-GUARAÍ-TO) 
Referência: 2011.0009.4594-0 /0 
Natureza: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Pedido de Tutela de 
Urgência c/c Danos Morais 
Recorrente: Banco Panamericano S. A. 
Advogado(s): Dr. Feliciano Lyra Moura 
Recorrido: Mariano Cardoso Valença  
Advogado(s): Dr. Ildefonso Domingos Ribeiro Neto 
Relator: Juiz Marco Antônio Silva Castro 
 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA 
DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 
RESPONSABILIDADE OBJETÍVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CUJA MÁ 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAUSOU AO AUTOR DANO MORAL, NA 
MODALIDADE "IN RE IPSA". "QUANTUM" INDENIZATORIO FIXADO EM SINTONIA 
COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 
IMPROVIDO. 1) A manutenção de negativação do nome de consumidor nos 
cadastros restritivos de crédito posteriormente ao pagamento da dívida, fato 
incontroverso nos autos, constitui ato ilícito e rende ensejo à reparação a título de 
danos morais n modalidade damnum In ré ípsa, pois suplanta liame de mero 
dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade 
da pessoa humana. 2) É de se manter a r. sentença monocrática que condenou o 
demandado ao pagamento de R$ 2.000,OQ (dois mil reais) a título de danos morais e 
declarou inexistente o débito referente à parcela vencida em 19.06.2011 do contrato 
nº 389. 3) Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno 
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este 
fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. 4) Sentença mantida por 
seus próprios fundamentos, feita na forma de súmula de julgamento, nos termos do 
art. 46 da Lei 9.099/95 e art. 24, alínea "c" do Regimento Interno das Turma 
Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais deste Estado (Resolução 
002/10, pub. Em 12/01/2010). 5) Recurso não provido. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito 
integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade, em negar provimento ao 
recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sucumbência pelo 
recorrente. Participaram do julgamento, os Senhores Juízes Marco António Silva 
Castro - Presidente e Relator, Ana Paula Brandão Brasil e Adhemar Chúfalo Filho - 
Membros. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2666/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0000.3888-8 /0 
Natureza: Ação Anulatória de Contrato Bancário c/c Restituição de Parcela Pagas e 
Danos Morais c/ Pedido de Tutela Antecipada 
Recorrente: Banco BMG S/A 
Advogado(s): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Recorrido: Francisco Xavier Borges  
Advogado(s): Dr. Samuel Ferreira Baldo 
Relator: Juiz Marco Antônio Silva Castro 
 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO 
NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO 
QUE IMPLICOU EM INDEVIDO DESCONTO NA CONTA DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. PREJUÍZOS QUE 
DEVEM SER SUPORTADOS PELO RÉU. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL 
CONFIGURADO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 
IMPROVIDO. 1) Instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus que lhe 
competia , qual seja, comprovar a contratação do empréstimo pela parte autora. 
Ausência de provas nos autos. Indícios de fraude bem delineados. 2) Ainda que o 
demandado tenha tomado as cautelas necessárias, no momento da contratação, a 
fim de certificar-se sobre quem estava contratando e a documentação pessoal 
respectiva, fato é que a conferência não foi eficaz, haja vista a fraude perpetrada. 3) 
Prejuízos advindo das operações irregulares que devem ser suportados pelos banco 
réu. Risco da atividade que deve ser absorvido por quem aufere as vantagens do 
negócio. 4)'Dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício 
previdenciário do autor, na forma dobrada, consoante o disposto no art. 42, parágrafo 
único, da Lei 8.078/90. 5) Danos morais caracterizados, os quais independem de 
prova. Afinal, viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que 
resulta desconto mensal indevido no benefício previdenciário, em decorrência de 
empréstimo consignado não contratado, comprometendo porção do rendimento e 
desequilibrando a já frágil equação financeira do lesado. 6) É de se manter a r. 
sentença monocrática que declarou nulo o contrato de empréstimo bancário nº 
205271207, condenou o demandado ao pagamento de R$ 1.267,92 (mil duzentos e 
sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) referente a repetição do indébito e a 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais. 7) Diante da sucumbência, nos 
termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, este fixados em 20% (vinte por cento) do valor 
da condenação. 8) Sentença mantida por seus próprios fundamentos, feita na forma 
de súmula de julgamento, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e art. 24, alínea "c" 
do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais deste Estado (Resolução 002/10, pub. Em 12/01/2010). 9) Recurso não 
provido. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito 
integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade, em negar provimento ao 
recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sucumbência pelo 
recorrente. Participaram do julgamento, os Senhores Juízes Marco Antônio Silva 
Castro - Presidente e Relator, Ana Paula Brandão Brasil e Adhemar Chúfalo Filho - 
Membros. 
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RECURSO INOMINADO Nº 2669/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0008.5121-0 /0 
Natureza: Ação Anulatória de Contrato Bancário c/c Restituição de Parcela Pagas e Danos 
Morais 
Recorrente: Banco BMG S/A 
Advogado(s): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Recorrido: Antonio Alves da Costa  
Advogado(s): Dr. Samuel Ferreira Baldo 
Relator: Juiz Marco Antônio Silva Castro 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO NÃO 
CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO QUE 
IMPLICOU EM INDEVIDO DESCONTO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. 
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. PREJUÍZOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS 
PELQ RÉU. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM" 
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIOADE. RECURSO IMPROVIDO. 1) Instituição 
financeira ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, comprovar a 
contratação do empréstimo pela parte autora. Ausência de provas nos autos. Indícios de 
fraude bem delineados. 2) Ainda que o demandado tenha tomado as cautelas necessárias, 
no momento da contratação, a fim de certificar-se sobre quem estava contratando e a 
documentação pessoal respectiva, fato é que a conferência não foi eficaz, haja vista a 
fraude perpetrada. 3) Prejuízos advindos das operações irregulares que devem ser 
suportados pelo banco réu. Risco da atividade que deve ser absorvido por quem aufere as 
vantagens do negócio. 4) Dever de restituir os valores indevidamente descontados do 
benefício previdenciário do autor, na forma dobrada, consoante o disposto no art. 42, 
parágrafo único da Lei 8.078/90. 5) Danos morais caracterizados, os quais independem de 
prova. Afinal, viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que 
resulta desconto mensal indevido no benefício previdenciário, em decorrência de 
empréstimo consignado não contratado, comprometendo porção do rendimento e 
desequilibrando a já frágil equação financeira do lesado. 6) É de se manter a r. sentença 
monocrática que declarou nulo o contrato de empréstimo bancário n° 153932041, 
condenou o demandado ao pagamento de R$ 6.320,16 (seis mil trezentos e vinte reais e 
dezesseis centavos) referente a repetição do indébito e a R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
pelos danos morais. 7) Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, 
condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 
este fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. 8) Sentença mantida por 
seus próprios fundamentos, feita na forma de súmula de julgamento, nos termos do art. 46 
da Lei 9.099/95 e art. 24, alínea "c" do Regimento Interno das Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais deste Estado (Resolução 002/10, pub. Em 
12/01/2010). 9) Recurso não provido. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito 
integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, 
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sucumbência pelo recorrente. 
Participaram do julgamento, os Senhores Juízes Marco António Silva Castro - Presidente e 
Relator, Ana Paula Brandão Brasil e Adhemar Chúfalo Filho - Membros. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2654/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0000.3870-5 /0 
Natureza: Ação Anulatória de Contrato Bancário c/c Restituição de Parcelas Pagas e 
Danos Morais 
Recorrente: Banco BMG S/A 
Advogado(s): Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Recorrida: Tereza Ribeiro de Araújo 
Advogado(s): Dr. Samuel Ferreira Baldo 
Relator: Juiz Marco Antônio Silva Castro 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO 
NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO 
QUE IMPLICOU EM INDEVIDO DESCONTO NA CONTA DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. PREJUÍZOS QUE 
DEVEM SER SUPORTADOS PELO RÉU. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL 
CONFIGURADO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 
IMPROVIDO. O 1) Instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus que lhe 
competia, qual seja, comprovar a contratação do empréstimo pela parte autora. 
Ausência de provas nos autos. Indícios de fraude bem delineados. 2) Ainda que o 
demandado tenha tomado as cautelas necessárias, no momento da contratação, a fim 
de certificar-se sobre quem estava contratando e a documentação pessoal respectiva, 
fato é que conferência não foi eficaz, haja vista a fraude perpetrada. 3) Prejuízos 
advindos das operações irregulares que devem ser suportados pelos bancos réus. 
Risco da atividade que deve ser absorvido por quem aufere as vantagens do negócio. 
4) Dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício 
previdenciário da autora, na forma dobrada, consoante o disposto no art. 42, parágrafo 
único, da Lei 8.078/90. 5) Danos morais caracterizados, os quais independem de 
prova. Afinal, viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que 
resulta desconto mensal indevido no benefício previdenciário, em decorrência de 
empréstimo consignado não contratado, comprometendo porção do rendimento e 
desequilibrando a já frágil equação financeira do lesado. 6) É de se manter a r. 
sentença monocrática que declarou nulo o contrato de empréstimo bancário nº 
214802426 que originou os descontos, condenou o demandado ao pagamento de R$ 
305,80 (trezentos e cinco reais e oitenta centavos) referente a repetição do indébito e 
a R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais. 7) Diante da sucumbência, nos 
termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, este fixados em 20% (vinte por cento) do valor 
da condenação. 8) Sentença mantida por seus próprios fundamentos, feita na forma 
de súmula de julgamento, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e art. 24, alínea "c" do 
Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
deste Estado (Resolução 002/10, pub. Em 12/01/2010). 9) Recurso não provido. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito 
integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade, em negar provimento ao 
recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sucumbência pelo 
recorrente. Participaram do julgamento, os Senhores Juízes Marco Antônio Silva 
Castro - Presidente e Relator, Ana Paula Brandão Brasil e Adhemar Chúfalo Filho - 
Membros 
 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, APENAS PARA 
CONHECIMENTO, TENDO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
INICIADO APÓS A DATA DA SESSÃO SUPRAMENCIONADA, TRANSITADO EM 
JULGADO EM 02 DE MAIO DE 2012: 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2689/12(JECÍVEL- TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2010.0007.2882-7/0 
Natureza: Ação de Indenização por Dano Moral c/c Danos Materiais e Repetição de 
Indébito 
Recorrente: Deisy Moura Rodrigues Aguiar 
Advogado: Dr. Giovani Moura Rodrigues 
Recorrido: Sansung Eletronica da Amazonia Ltda 
Advogado: Dr. Eduardo Luiz Brock 
Relator Juiz Marco Antônio Silva Castro 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO COM DEFEITO, 
ENCAMINHADO PARA A ASSISTÈNCIA TÉCNICA, ONDE PERMANECEU RETIDO. 
DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Inegável o 
defeito apresentado no aparelho celular e a ausência de solução em tempo hábil, bem 
como a privação de utilização do produto, a ensejar o pretendido dano moral. 2) 
Considerando os danos experimentados pela parte requerente e os parâmetros 
adotados por esta Turma, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado 
para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ser suficiente à reparação do dano. 3) 
O termo inicial da incidência dos juros moratórios se trata de matéria de ordem 
pública, podendo ser fixado de ofício, independentemente do pedido e do objeto do 
recurso. Por se tratar, no caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos 
juros de mora é a data do evento danoso (03/03/2010), no teor da Súmula 54 do STJ. 
Precedentes STJ. 4) A reforma parcial da sentença pode ser feita na forma de súmula 
de julgamento, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 cc art. 24, alínea “c” do 
Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
deste estado (Resolução 002/10, pub. Em 12/01/2010). 5) Sem sucumbência. 6) 
Recurso parcialmente provido. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito 
integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade, em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO, para majorar o quantum indenizatório para R$ 
2.000,00 (dois mil reais) e, de ofício, determinar, a aplicação dos juros de mora de 1% 
ao mês a partir do evento danoso. Sem custas e sem honorários em razão do parcial 
provimento. Participaram do julgamento, os Senhores Juízes Marco Antônio Silva 
Castro - Presidente e Relator, Ana Paula Brandão Brasil e Adhemar Chúfalo Filho - 
Membros. Palmas, 17 de abril de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2692/12(JECÍVEL- AXIXÁ -TO) 
Referência: 2010.0003.1190-0/0 
Natureza: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais  
Recorrente: Banco da Amazônia S/A 
Advogado: Dra.Elaine Ayres Barros 
Recorrido: Eliane Ramos Martins Leite Comércio 
Advogado: Dr.Miguel Arcanjo dos Santos 
Relator Juiz Marco Antônio Silva Castro 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. CDC. CHEQUE SEM 
PROVIMENTO DE FUNDOS. PAGAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA 
DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR MAIS DE UM ANO. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. DANOS 
MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA 
CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Afastada a ilegitimidade passiva da 
instituição financeira, tendo em vista que esta foi a responsável pela inscrição e pela 
demora exacerbada no seu cancelamento, devendo responder pela falha na prestação 
do serviço. O fato é que o cancelamento foi efetuado depois de mais de um ano e três 
meses (12/4/2011) do adimplemento do débito (13/1/2010) que gerou a inscrição 
devida nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Logo, pela demora no cancelamento, 
evidente que o prejuízo sofrido pela autora ultrapassa a esfera dos dissabores 
cotidianos. É que a manutenção da inscrição indevida impossibilita a obtenção de 
crédito e mancha o nome do consumidor no mercado. 3. Nestes casos, os danos 
morais configuram-se in re ipsa, prescindindo de prova da ocorrência do dano. O 
quantum indenizatório fixado em sentença, de R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está 
dentro do patamar adotado pelas Turmas Recursais em casos semelhantes. 4. É 
incontroverso que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227 do STJ). 5. 
. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o 
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este 
fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. 6. Sentença mantida por 
seus próprios fundamentos, feita na forma de súmula de julgamento, nos termos do 
art. 46 da Lei 9.099/95 e art. 24, alínea “c” do Regimento Interno das Turmas 
Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais deste Estado (Resolução 002/10, 
pub. Em 12/01/2010). 7. Recurso não provido.  
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito 
integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO para manter incólume a sentença por seus próprios 
fundamentos. Sucumbência pelo recorrente. Participaram do julgamento, os Senhores 
Juízes Marco Antônio Silva Castro - Presidente e Relator, Ana Paula Brandão Brasil e 
Adhemar Chúfalo Filho - Membros. Palmas, 17 de abril de 2012. 
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RECURSO INOMINADO Nº 2698/12 (JECÍVEL-DIANÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0007.3508-2/0 
Natureza: Ação de Indenização por Danos Morais e ou Materiais 
Recorrente: Leones Ferreira de Oliveira 
Advogado: Dr. Jales José Costa Cavalcante 
Recorrido: Manoel Oliveira Porto 
Advogado(s): Dr. Jefferson Póvoa Fernandes 
Relator: Juiz Marco Antônio Silva Castro 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. 
AUSÊNCIA DE PREPARO ADEQUADO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. 
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) O preparo recursal abrange todas as 
despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição 
(Enunciado nº 13 das Turmas Recursais do Estado do Tocantins). 2) É de se reconhecer a 
deserção do apelo, pois o recorrente interpôs o Recurso Inominado sem a devida 
comprovação do completo recolhimento do preparo, constando tão somente nas fls. 41/42, 
a guia de pagamento das custas de apelação e taxa judiciária, sem a demonstração do 
recolhimento das custas iniciais. 3) Recurso não conhecido. 4) Diante da sucumbência, 
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) do valor da 
causa. 5) Súmula de julgamento que serve de acórdão, nos termos do art. 46, parte final, 
da Lei 9.099/95.  
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito 
integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, 
por sua deserção. Custas pelo recorrente. Participaram do julgamento, os Senhores Juízes 
Marco Antônio Silva Castro - Presidente e Relator, Ana Paula Brandão Brasil e Adhemar 
Chúfalo Filho - Membros. Palmas-TO, 17 de abril de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2701/12 (JECÍVEL-TOCANTINÓPOLIS-TO) 
Referência: 2011.0000.3913-2/0 
Natureza: Ação Anulatória de Débito c/c Restituição do Indébito e Pedido Liminar de 
Suspensão dos Descontos 
Recorrente: Banco Bmg S/A 
Advogado: Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Recorrido: Maria de Lourdes Barbosa 
Advogado: Drª Isakiana Ribeiro de Brito Sousa (Defensora Pública) 
Relator Juiz Marco Antônio Silva Castro 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO: CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO NÃO 
CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO QUE 
IMPLICOU EM INDEVIDO DESCONTO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. PREJUÍZOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS 
PELO RÉU. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” 
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Instituição 
financeira ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, comprovar a 
contratação do empréstimo pela parte autora. Ausência de provas nos autos. Indícios de 
fraude bem delineados. 2. Ainda que o demandado tenha tomado as cautelas necessárias, 
no momento da contratação, a fim de certificar-se sobre quem estava contratando e a 
documentação pessoal respectiva, fato é que a conferência não foi eficaz, haja vista a 
fraude perpetrada. 3. Prejuízos advindos das operações irregulares que devem ser 
suportados pelos bancos réus. Risco da atividade que deve ser absorvido por quem aufere 
as vantagens do negócio. 4. Dever de restituir os valores indevidamente descontados do 
benefício previdenciário da autora, na forma dobrada, consoante o disposto no art. 42, 
parágrafo único, da Lei 8.078/90. 5. Danos morais caracterizados, os quais independem de 
prova. Afinal, viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que 
resulta desconto mensal indevido no benefício previdenciário, em decorrência de 
empréstimo consignado não contratado, comprometendo porção do rendimento e 
desequilibrando a já frágil equação financeira do lesado. 6. É de se manter a r. sentença 
monocrática que declarou nulo o contrato de empréstimo bancário nº 0559885857 que 
originou os descontos, condenou o demandado ao pagamento de R$ 2.446,40 (dois mil 
quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) referente a repetição do 
indébito e a R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais. 7. Diante da sucumbência, 
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, este fixados em 20% (vinte por cento) do valor da 
condenação. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, feita na forma de 
súmula de julgamento, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e art. 24, alínea “c” do 
Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais deste 
Estado (Resolução 002/10, pub. Em 12/01/2010). 9. Recurso não provido.  
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito 
integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sucumbência pelo 
recorrente. Participaram do julgamento, os Senhores Juízes Marco Antônio Silva Castro - 
Presidente e Relator, Ana Paula Brandão Brasil e Adhemar Chúfalo Filho - Membros. 
Palmas - TO, 17 de abril de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2708/12 (JECÍVEL-PARAÍSO DO TOCANTINS-TO) 
Referência: 2010.0000.2788-8/0 
Natureza: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral com 
Pedido de Antecipação de Tutela  
Recorrente: Banco Bmg S/A 
Advogado: Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Recorrido: Raimundo Lopes de Souza 
Advogado: Drª Vanuza Pires da Costa 
Relatora Juíza Ana Paula Brandão Brasil 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO -EMENTA: RECURSO INOMINADO. FRAUDE. 
SEGURADO DO INSS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO 
INDÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. 1. O recorrente impugnou a sentença que lhe condenou a pagar R$ 

3.000,00(três mil reais) a título de danos morais suportados pelo recorrido em decorrência 
de descontos indevidos em sua aposentadoria. A sentença condenou ainda o recorrente a 
custear repetição do indébito no valor de R$ 294,96 (duzentos e noventa e quatro reais e 
noventa e seis centavos) diante do montante descontado. 2.Em suas razões o recorrente 
alegou que os descontos foram feitos de forma legítima, na medida em que o recorrido 
contratara livre e regularmente e por sua vontade. Aduziu ainda que o aposentado não 
demonstrou os danos morais alegados. 3.O recorrido, aposentado e vulnerável de 73 
anos, alegou em suas razões que teve descontado de sua aposentadoria um total de 
147,48 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Aduziu ainda que o 
correspondente bancário que o abordou somente após a assinatura do contrato informou 
do empréstimo agindo com dolo. Apontou ainda que imediatamente exigiu o cancelamento 
do contrato, tendo o preposto lhe garantido que cancelaria o instrumento, o que não 
ocorreu. 4.Observo dos autos a existência do dolo viciando a contratação. Frise-se que o 
recorrente não conseguiu comprovar a efetiva entrega dos valores contratados ao 
aposentado fato este que supõe a existência da aludida fraude. 5.O desfalque causado 
pelos aludidos descontos teve o condão de gerar prejuízos à honra subjetiva da recorrida 
bem como privar a aposentada de parcela alimentar. 6.Dessa forma, conheço do recurso 
negando-lhe, porém, provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. 
Fica o recorrente obrigado a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 
9099/95. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2708/12, acordam os integrantes da 2ª Turma 
Recursal do Estado do Tocantins, à unanimidade, em conhecer do recurso negando-lhe, 
porém, provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Fica o 
recorrente obrigado a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte 
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Palmas-
TO, 17 de abril de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2710/12 (JECÍVEL-PARAÍSO DO TOCANTINS-TO) 
Referência: 2011.0000.3237-5/0 
Natureza: Ação Declaratória de Inexistência de ato Jurídico c/c Indenização por Danos 
Materiais e Morais com Pedido de Liminar  
Recorrente: Banco Bmg S/A 
Advogado: Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Recorrido: Maria Rosa Borges 
Advogado: Dr.Daniel Felício Ferreira (Defensor Público) 
Relator Juiz Marco Antônio Silva Castro 
 

SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. 
AUSÊNCIA DE PREPARO ADEQUADO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS 
E DAS CUSTAS DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O preparo recursal abrange todas as 
despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição 
(Enunciado nº 13 das Turmas Recursais do Estado do Tocantins). 2. É de se reconhecer a 
deserção do apelo, pois o recorrente interpôs o Recurso Inominado sem a devida 
comprovação do completo recolhimento do preparo, constando tão somente nas fls. 130, a 
guia de pagamento da taxa judiciária, sem a demonstração do recolhimento das custas 
iniciais e das custas de apelação. 3. Recurso não conhecido. 4. Custas e honorários no 
importe de 20% sobre o valor da condenação, em face de entendimento já firmado por 
esta Turma, a ser pago pelo recorrente. 5. Súmula de julgamento que serve de acórdão, 
nos termos do art. 46, parte final, da Lei 9.099/95.  
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito 
integrantes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, 
por sua deserção. Sucumbência pelo recorrente. Participaram do julgamento, os Senhores 
Juízes Marco Antônio Silva Castro - Presidente e Relator, Ana Paula Brandão Brasil e 
Adhemar Chúfalo Filho - Membros. Palmas-TO, 17 de abril de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2714/12 (JECÍVEL-AXIXÁ-TO) 
Referência: 2009.0008.1268-9/0 
Natureza: Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar  
Recorrente: Banco Bmg S/A 
Advogado: Dr. Aluizio Ney de Magalhães Ayres 
Recorrido: Cícero Alves dos Santos 
Advogado: Dr. Gidelvan Sousa Silva (Defensor Público) 
Relatora Juíza: Ana Paula Brandão Brasil 
 

SÚMULA DE JULGAMENTO - EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 
SEGURADO DO INSS. FRAUDE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.A recorrente impugnou a sentença que lhe condenou ao 
pagamento de R$ 15.581,22 (quinze mil quinhentos e oitenta e uma reais e vinte dois 
centavos) a título de repetição de indébito, bem como R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos 
morais, sofridos em razão de descontos diretos em folha de pagamento dos benefícios de 
aposentadoria do casal. 2.Decorre dos autos que foram realizados e efetivamente 
descontados em nome do senhor Cícero Alves dos Santos três empréstimos, totalizando 
um prejuízo de 2.274,61 (dois mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos). Tal situação também ocorreu com sua esposa, a senhora Maria Francisca de 
Oliveira Santos, que teve dois empréstimos efetivados e descontados o valor de R$ 
5.516,00 (cinco mil quinhentos e dezesseis reais) de seus proventos. 3.A recorrente em 
contestação reconheceu falha em seus procedimentos e diz ter sido vítima de fraude. Em 
sede de recurso, contraditoriamente, a recorrente mudou seus fundamentos e sustentou 
que o contrato foi realizado regulamente, porém, nada ficou comprovado. Ademais, os 
recorridos comprovaram todos os seus argumentos, inclusive os descontos realizados. 
4.Dessa forma, conheço do recurso para manter integralmente a sentença por seus 
próprios fundamentos. Fica a recorrente obrigada a pagar custas e honorários 
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 
termos do artigo 55 da Lei 9099/95.  
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2714/12, acordam os integrantes da 2ª Turma Recursal 
do Estado do Tocantins, à unanimidade, em conhecer do recurso inominado para manter 
integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Fica a recorrente obrigada a 
pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Palmas-TO, 17 de abril de 
2012. 
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RECURSO INOMINADO Nº 2716/12 (JECÍVEL-AXIXÁ-TO) 
Referência: 2009.0008.1261-1/0 
Natureza: Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar  
Recorrente: Banco Daycoval S/A 
Advogado: Drª Maria Fernanda Barreira de Faria 
Recorrido: Raimundo Ferreira de Brito 
Advogado: Dr. Gidelvan Sousa Silva (Defensor Público) 
Relatora Juíza: Ana Paula Brandão Brasil 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO-EMENTA: RECURSO INOMINADO. PREPARO 
INCOMPLETO. CUSTAS RECURSAIS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 
CONHECIDO. 1. O recorrente interpôs recurso no prazo legal. Entretanto, realizou o 
preparo de maneira incompleta na medida em que não comprovou as custas recursais. 
2.O enunciado 13 das Turmas Recursais do Estado do Tocantins assim dispõe: É de 48 
horas o prazo para comprovação nos autos com a juntada aos autos dos originais ou cópia 
autenticada do preparo recursal, que inclui custas do processo no juizado especial, custas 
do recurso e taxa judiciária, competindo à parte velar pelo correto recolhimento, devendo 
ser prorrogado para a primeira hora do primeiro dia útil subseqüente quando o termo final 
ocorrer em feriado ou final de semana. 3.Dessa forma, por afronta ao artigo 42, parágrafo 
primeiro da Lei 9099/95, não conheço do recurso face à deserção. Fica o recorrente 
condenado a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95, em 
consonância com o enunciado 122 do FONAJE. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2716/12, acordam os integrantes da 2ª Turma 
Recursal do Estado do Tocantins, à unanimidade, em não conhecer do recurso inominado 
face à deserção. Fica o recorrente condenado a pagar custas e honorários advocatícios, 
estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 
55 da Lei 9099/95, em consonância com o enunciado 122 do FONAJE. Palmas-TO, 17 de 
abril de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2721/12(JECÍVEL- GUARAÍ-TO) 
Referência: 2011.0003.6773-3/0 
Natureza: Ação de Cancelamento de Contrato, Declaração de Inexistência de Débito c/c 
Indenização por Danos Morais  
Recorrente: Banco BMG S/A 
Advogado: Dr. Felipe Gazola Vieira Marques 
Recorrida: Marineide Valadares Figueiredo 
Advogado: Dr. Andres Caton Kopper Delgado 
Relatora: Juíza  Ana Paula Brandão Brasil 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO - EMENTA: RECURSO INOMINADO. FRAUDE. 
SEGURADO DO INSS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO 
INDÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS.O recorrente impugnou a sentença que lhe condenou a pagar R$ 
3.500,00(três mil e quinhentos reais) a título de danos morais suportados pelo recorrido em 
decorrência de descontos indevidos em sua aposentadoria. A sentença condenou ainda o 
recorrente a custear repetição do indébito no valor de R$ 1.187,03 (mil cento e oitenta e 
sete reais e três centavos) diante do montante descontado. Em suas razões o recorrente 
alegou que os descontos foram feitos de forma legítima, na medida em que a recorrida 
contratara e recebera o cartão de crédito em sua casa. Aduziu ainda que a aposentada 
não demonstrou os danos morais alegados. A recorrida, aposentada, alegou em suas 
razões que teve descontado de sua aposentadoria dez parcelas de R$ 58,90 (cinquenta e 
oito reais e noventa centavos). Aduziu ainda que nunca contratou cartão de crédito junto à 
recorrente e que desconhecia qualquer contrato nesse sentido. No caso em tela observo 
que em contestação o recorrente confirmou os descontos aduzindo sua legitimidade, não 
se desincumbindo de comprovar o contrato, muito menos as correspondências que alegou 
ter sido entregues à recorrida. Reputo incontroversos os descontos indevidos. O desfalque 
causado pelos aludidos descontos teve o condão de gerar prejuízos à honra subjetiva da 
recorrida bem como privar a aposentada de parcela alimentar. Dessa forma, conheço do 
recurso negando-lhe, porém, provimento para manter a sentença por seus próprios 
fundamentos. Fica o recorrente obrigado a pagar custas e honorários advocatícios, estes 
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 
Lei 9099/95. 
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2721/12, acordam os integrantes da 2ª Turma Recursal 
do Estado do Tocantins, à unanimidade, em conhecer do recurso negando-lhe, porém, 
provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Fica o recorrente 
obrigado a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Palmas-TO, 17 de 
abril de 2012. 
 
RECURSO INOMINADO Nº 2736/12(JECÍVEL - TOCANTINÓPOLIS -TO) 
Referência: 2011.0000.3871-3 
Natureza: Ação Anulatória de Contrato Bancário c/c Restituição de Parcelas Pagas e 
Danos Morais 
Recorrente: Banco BV Financeira S/A (Votorantim S/A) 
Advogado: Dr. Celso Marcon 
Recorrida: João de Sousa Costa  
Advogado: Dr. Samuel Ferreira Baldo 
Relatora:  Juíza Ana Paula Brandão Brasil 
 
SÚMULA DE JULGAMENTO - EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 
SEGURADO DO INSS. FRAUDE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.A recorrente impugnou a sentença que lhe condenou ao 
pagamento de R$ 1.061,76 (mil e sessenta e um reais e setenta e seis centavos) a título 
de repetição de indébito, bem como R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, 
sofridos em razão de descontos diretos em folha de pagamento de benefício de idoso. 2.A 
recorrente em suas razões sustenta que todos os procedimentos foram legítimos, não 
havendo fraude contratual. Aduziu ainda que os danos morais eram inexistentes e que 
foram arbitrados excessivamente. 3.Observo inicialmente que o recorrido é idoso, não 
alfabetizado e subsiste de sua aposentadoria. Diante de relevante vulnerabilidade, o idoso 
teve realizado em seu nome três contratos de empréstimos constituídos sob fraude, um 

deles de responsabilidade da recorrente. 4 No cotejo probatório, vejo que o ônus da prova 
foi devidamente invertido no despacho citatório. A recorrente não se desincumbiu do ônus 
de afastar a alegação de fraude, nem mesmo juntando aos autos o instrumento contratual 
que deu origem os descontos de R$ 25,28 (vinte e cinco reais e vinte e oito centavos). 
Assim, vejo justificada a restituição dos valores em dobro. O juízo “a quo” bem observou 
os danos morais, pois o desfalque causado ao recorrido representou perigo à sua 
sobrevivência. 5.Dessa forma, conheço do recurso para manter integralmente a sentença 
por seus próprios fundamentos. Fica a recorrente obrigada a pagar custas e honorários 
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 
termos do artigo 55 da Lei 9099/95.  
ACÓRDÃO: Discutidos os autos nº 2736/12, acordam os integrantes da 2ª Turma 
Recursal do Estado do Tocantins, à unanimidade, em conhecer do recurso inominado para 
manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Fica a recorrente 
obrigada a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Palmas-TO, 17 de 
abril de 2012. 

ESMAT 
Edital 

 
EDITAL Nº 15/2012 
 
O Diretor Geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT, no uso de 
suas atribuições, dispõe sobre as normas gerais para participação no III FÓRUM DO 
JUDICIÁRIO PARA A SAÚDE, para fins de promoção por merecimento, nos termos da 
Resolução nº 2 da ENFAM, mediante as condições determinadas neste Edital e demais 
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
 
1. DADOS GERAIS 
 
Objetivo: Oportunizar aos participantes discussão acerca de temas relacionados à saúde, 
visando contribuir para as decisões a serem tomadas cotidianamente, considerando-se o 
grande número de demandas envolvendo o Poder Judiciário e a assistência à saúde. 
 
Período de inscrições: de 24 a 30 de maio de 2012. 

Período de realização: 1º de junho de 2012. 

Inscrições: No portal da ESMAT: www.tjto.jus.br/esmat via Secretaria Acadêmica Virtual – 
SAV. 

Público-alvo: magistrados, promotores, defensores públicos, advogados, servidores e 
estudantes. 

Número de vagas: 135 (cento e trinta cinco) 

Carga horária: 8 horas-evento e para os magistrados que realizarem o Estudo de Caso 12 
horas-evento  

Modalidade: Presencial ( x ) EaD, transmitido em tempo real ( ) EaD, pela internet ( ) 

Horário: das 8h às 17h30m 

Local: Auditório da Justiça Federal, Quadra 201 Norte Conjunto 01, Lotes 03 e 04. Palmas-
TO. 

2. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 
 
As vagas serão limitadas, obedecendo à classificação por ordem de inscrição. A 
confirmação será feita pelo e-mail informado no ato da inscrição. 
 
3. PARTICIPAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO DO EVENTO 
 
3.1 Todos os inscritos deverão participar das atividades programadas, conforme 
orientações deste edital. 
 
3.2 Para certificação, os inscritos deverão obter o mínimo de 75% de frequência no evento. 
 
3.3 As frequências serão registradas eletronicamente, mediante leitura do código de 
barras, no início e final de cada período do evento. 
 
3.4 Para o registro da freqüência, haverá tolerância de 15 minutos após o horário definido 
para início, e 15 minutos antes do horário definido para o final das atividades. 
 
3.5 Excepcionalmente, quando não for possível o registro da frequência pelo leitor do 
código de barras, poderá haver lista de presença, a qual deverá ser assinada única e 
exclusivamente pelo inscrito, obedecida a tolerância prevista no item 3.4. 
 
3.6 Para certificação, os magistrados deverão obter frequência mínima de 75% no evento 
e realizar a atividade “Estudo de Caso”, enviada por e-mail, como tarefa obrigatória quanto 
ao aproveitamento. 
 
4. ESTRUTURA CURRICULAR DO EVENTO 
 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

8h 
 

Abertura oficial: composição da Mesa 

9h Palestra: Incorporação de Tecnologia no âmbito do SUS: A 
integralidade da assistência à saúde e a Lei 12.401/2011 
Coordenadora da mesa: Maria Roseli de Almeida Pery – 
(MP/TO) 
Palestrantes: 

/esmat
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Isabel Maria Salustiano Arruda Porto – Coordenadora do 
Grupo de Trabalho da Saúde do Conselho Nacional do 
Ministério Público – (MP/CE) 
Clarice Alegre Petramale - Diretora da Comissão de 
Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde 

10h30 
 

Palestra: Conceito de Integralidade do SUS: A integralidade 
da assistência à saúde e o Decreto 7.508/2011 
Coordenador de mesa: Arthur Luiz Pádua Marques - (DP/TO) 
Palestrantes:  
Marco Antônio Alves Bezerra – Procurador de Justiça - 
(MP/TO) 
Jean Keiji Uema – Consultor Jurídico do Ministério da Saúde 

12h às 14h  
 

Intervalo 

14h 
 

Palestra: A importância da atuação da Comissão Técnica 
Auxiliar – CTA 
Coordenadora de mesa: Milene de Carvalho Henrique – 
(TJ/TO) 
Palestrantes: 
Túlio Duailibi Alves Sousa – Juiz de Direito – (TJ/MT) 
Marcela de Araújo Calfo – Assessora Chefe Técnica da 
Subsecretaria Jurídica e 
Corregedoria da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 
Janeiro 

15h30  Debates: Discussão e Construção de Enunciados 
Mediador: Marcelo Velasco Nascimento Albernaz – 
Coordenador do 
CEMAS/TO/CNJ  
 

16h30  Leitura dos enunciados aprovados 

17h30 
 

Encerramento 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1 A inscrição do(a) interessado(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no 
presente Edital. 
 
5.2 A desistência do curso sem causa justificada sujeitará o(a) inscrito(a) à pena disciplinar 
descrita no inciso I do artigo 68 do Regimento Interno desta Escola, a qual ficará 
registrada na Secretaria Acadêmica da ESMAT, e Portaria nº 311/2012 do Tribunal de 
Justiça. 
5.3 A partir da confirmação da inscrição no curso, o(a) inscrito(a) deverá acompanhar as 
convocações e os comunicados da ESMAT, encaminhados ao e-mail indicado no ato da 
inscrição. 

5.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, 
porventura suscitados, deverão ser encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense. 
 
Palmas, 23 de maio de 2012. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da ESMAT 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUACEMA 

1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Fica o  advogado da parte autora dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2009.0006.6507-4– Ordinária de Concessão e Cobrança de Benefício 
Previdenciário- Aposentadoria por Idade Rural  
Autor : MARIA BRUNE DIAS 
Advogado: DR. ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA –OAB/TO Nº 3407-A 
Requerido: INSS 
INTIMAÇÃO/DESPACHO: Vistos etc. I- Face à petição retro, REDESIGNO o ato para o dia 
o dia 12 de junho de 2012, às 14h30 min.,devendo-se observar o prazo para apresentação 
do rol previsto no artigo 407 do CPC, havendo necessidade de intimação de testemunhas 
o prazo será de 30(trinta) dias anteriores à audiência de instrução e julgamento.II- 
Intimem-se e Cumpra-se. Araguacema-TO.,06 de outubro de 2011.   
 

ARAGUAÇU 

1ª Escrivania Criminal 

 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Ação Penal  n. 2012.0003.0366-0 (927/12) 
Denunciado: Edson Ferreira da Silveira 
Vítima: JP 
Rep. Jurídico:   Dr. Chardes Luiz Abreu Dias – OAB-TO n. 1682 
FINALIDADE: INTIMAR/DESPACHO/ AUDIÊNCIA:  Designo audiência de instrução e 
julgamento para o dia 11 de junho de 2012, às 14:00 horas. Expeça precatória à Comarca 
de Porangatu/GO, para inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa (f. 
02 e 79) Procedam ás necessárias intimações. Araguaçu, 21 de maio de 2012. Nelson 
Rodrigues da Silva – Juiz de Direito. 

ARAGUAINA 
1ª Vara Cível 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos n. 2009.0008.3738-0 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C.C. DANOS 
MORAIS C.C. ALIMENTOS 
REQUERENTE: ROSA MARIA PEREIRA MOTA e outros 
REQUERIDA: SPA - ENGENHARIA 
ADVOGADO(A): RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO – OAB/TO 3723 
DESPACHO DE FL. 163: “... Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas 
da requerida.” - FICA A REQUERIDA, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DE 
QUE FOI EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO E INQUIRIÇÃO PARA 
COMARCA DE LAVRAS/MG, BELO HORIZONTE/MG E IMPERATRIZ/MA. DE IGUAL 
MODO, FICA INTIMADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 
COMPARECER AO CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA 
ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 
(CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
 
Autos n. 2009.0004.1422-5 – AÇÃO DE COBRANÇA 
REQUERENTE: ROHR S/A ESTRUTURAS TUBULARES 
ADVOGADO (A): LUCIANA COELHO DE ALMEIDA – OAB/TO 3.717 
REQUERIDA: MVL CONSTRUÇÕES LTDA – EPP 
ADVOGADO (A): ELIANIA ALVES FARIA TEODORO – OAB/TO 1464 
DESPACHO DE FL. 450: “... Expeça-se carta precatória para as testemunhas residentes 
fora da Comarca.” - FICAM AS PARTES, ATRAVÉS DE SEUS PROCURADORES, 
INTIMADAS DE QUE FOI EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO E 
INQUIRIÇÃO PARA COMARCA DE BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP. DE IGUAL MODO, 
FICAM INTIMADAS PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 
COMPARECER AO CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA 
ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 
(CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
 
Autos n. 2007.0006.5942-6 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
REQUERENTE: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CONCESSO 
REQUERIDA: SOBRAL VEÍCULOS 
ADVOGADO: FABIANO CALDEIRA DE LIMA – OAB/TO 2.493-B 
DESPACHO DE FL. 87: “... Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas 
arroladas pela requerida.” - FICA A REQUERIDA, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, 
INTIMADO DE QUE FOI EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO E 
INQUIRIÇÃO PARA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS. DE IGUAL 
MODO, FICA INTIMADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 
COMPARECER AO CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA 
ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 
(CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
 
Autos n. 2007.0003.5675-0 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: DANIEL DE MARCHI – OAB/TO 104-B 
EXECUTADO: PAULO CESAR SANTOS SILVA e VÂNIA MIRANDA LEITE 
DESPACHO DE FL. 41: “... Assim, expeça-se carta precatória para: 1 – penhora de bens, 
avaliação e intimação dos devedores da penhora (§ 1º, art. 652, CPC); e 2 – intimação dos 
executados para indicarem bens passíveis de penhora, caso não localizados bens pelo 
oficial de justiça (§ 3º, art. 652, CPC).” - FICA O EXEQUENTE, ATRAVÉS DE SEU 
PROCURADOR, INTIMADO DE QUE FOI EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA DE 
PENHORA, AVALIAÇÃO E DEMAIS ATOS PARA COMARCA DE BALSAS, ESTADO DO 
MARANHÃO. DE IGUAL MODO, FICA INTIMADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 
(CINCO) DIAS, COMPARECER AO CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO 
ENTREGUES, PARA ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O 
PROVIMENTO 02/2011 (CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
 
Autos n. 2007.0010.0223-4 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADO: MAURICIO CORDENONZI – OAB/TO 2.223-b 
EXECUTADO: RAMON ARLEY JOSÉ DOS SANTOS 
DESPACHO DE FL. 126: “Defiro o pedido. Expeça-se a pertinente carta precatória.” - FICA 
O EXEQUENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DE QUE FOI 
EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO PARA COMARCA 
DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DA TOCANTINS. DE IGUAL MODO, FICA INTIMADO 
PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPARECER AO CARTÓRIO, 
ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA ENCAMINHAMENTO. 
INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 (CONSOLIDAÇÃO DAS 
NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
 

Autos n. 2008.0006.2179-6 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERIDA: CELTINS – CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADA: LETICIA BITTENCOURT – OAB/TO 2.179-B 
DESPACHO DE FL. 522: “... Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas 
arroladas pela requerida.” - FICA A REQUERIDA, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, 
INTIMADO DE QUE FOI EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO E 
INQUIRIÇÃO PARA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS. DE IGUAL 
MODO, FICA INTIMADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 
COMPARECER AO CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA 
ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 
(CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
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Autos n. 2006.0001.6935-8 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
EXEQUENTE: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A - BCN 
ADVOGADO: DEARLEY KUHN – OAB/TO 530-B 
EXECUTADOS: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES VIANA e JOSÉ RIBAMAR 
RODRIGUES VIANA 
DESPACHO DE FL. 81: “Expeça-se carta precatória para penhora e oficie-se o DETRAN.” 
- FICA O EXEQUENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DE QUE FOI 
EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEMAIS 
ATOS PARA COMARCA DE FILADÉLFIA, ESTADO DO TOCANTINS. DE IGUAL MODO, 
FICA INTIMADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPARECER 
AO CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA 
ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 
(CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
 

Autos n. 2010.0001.0112-3 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADO: POMPILIO LUSTOSA MESSIAS SOBRINHO – OAB/TO 1.807-B 
EXECUTADOS: MARIANO DA SILVA CARNEIRO FILHO e ANA MARCIA PEREIRA DOS 
SANTOS 
DESPACHO DE FL. 61: “Tendo em vista que o imóvel indicado pelo credor encontra-se 
em outra Comarca, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 
ALIENAÇÃO para a Comarca de Filadélfia, a qual pertence o município de Babaçulândia. 
INTIMEM-SE.” - FICA O EXEQUENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO 
DE QUE FOI EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 
ALIENAÇÃO PARA COMARCA DE FILADÉLFIA, ESTADO DO TOCANTINS. DE IGUAL 
MODO, FICA INTIMADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 
COMPARECER AO CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA 
ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 
(CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
 

Autos n. 2010.0010.5620-2 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADO: MAURICIO CORDENONZI – OAB/TO 2.223-b 
EXECUTADOS: CHURCHILL CAVALCANTE CESAR e MARIA CECÍLIA NEPOMUCENO 
CESAR 
DESPACHO DE FL. 114-v: “Cite-se na forma requerida retro.” - FICA O EXEQUENTE, 
ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DE QUE FOI EXPEDIDA CARTA 
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO E DEMAIS ATOS 
PARA COMARCA DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA. DE IGUAL MODO, FICA 
INTIMADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPARECER AO 
CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA 
ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 
(CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
 

Autos n. 2008.0010.2616-6 – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 
REQUERENTE: SIDINEI DIONISIO MELLO. 
ADVOGADO (A): PAULO MONTEIRO – OAB/TO 1.800. 
REQUERIDO: VANDUIR JOSE DE LIMA. 
DESPACHO DE FL.45: “… Sendo assim, intime-se o requerente para, no prazo de 30 
dias, informar o endereço da parte demandada, ou requerer o que entender necessário…” 
– FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO 
TEOR DO DESPACHO ACIMA TRANSCRITO. 
 
Autos n. 2008.0001.4169-7– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
REQUERENTE: CARLOS WALFREDO REIS. 
ADVOGADO (A): MARIA DE FÁTIMA FERNANDES CORRÊA – OAB/TO 1.673. 
REQUERIDO: BANCO PINE S/A. 
ADVOGADO (A): WILTON ROVERI – OAB/SP 62.397. 
DESPACHO DE FL.139: “… INTIMEM-SE as partes da penhora realizada, bem como para 
requererem o que for de direito, no prazo de 15 dias.” – FICAM AS PARTES, ATRAVÉS 
DE SEUS PROCURADORES, INTIMADAS DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA 
TRANSCRITO. 
 

Autos n. 2008.0009.5450-7– AÇÃO DE EXECUÇAO FORÇADA. 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A. 
ADVOGADO (A): OSMARINO JOSE DE MELO – OAB/TO 779. 
REQUERIDO: AGRO AVES LTDA e outros. 
DESPACHO DE FL.62: “… II - DEFIRO o pedido de fl.61, com ressalva de que o pedido de 
autorização de carga dos autos por terceiro, para fins de extração de cópia, não tem o 
condão de interromper ou dilatar o prazo para recurso. INTIMEM-SE.” – FICA O 
REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO 
DESPACHO ACIMA TRANSCRITO, BEM COMO DA AUTORIZAÇÃO PARA A DRA. 
ADRIANA TAVARES DA SILVA LACERDA – OAB/TO 4.884 PARA PEGAR CARGA DO 
PROCESSO EXCLUSIVAMENTE COM O FIM DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS. 
 
Autos n. 2012.0002.5409-0– AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
REQUERENTE: CLINICA ODONTO VIDA LTDA e outros. 
ADVOGADO (A): RONALDO DE SOUSA SILVA – OAB/TO 1.495. 
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. 
ADVOGADO (A): OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779. 
DESPACHO DE FL.25-v: “DEFIRO o pedido retro…” – FICA O REQUERIDO/ 
EMBARGADO, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO 
DESPACHO ACIMA TRANSCRITO, BEM COMO DA AUTORIZAÇÃO PARA PEGAR 
CARGA DO PROCESSO EXCLUSIVAMENTE COM O FIM DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS. 
 
Autos n. 2012.0003.6441-4 – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. 
REQUERENTE: FILADELFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA. 
ADVOGADO (A): CHIANG DE GOMES – OAB/GO 2.866. 
REQUERIDO: AGRO INDÚSTRIAL DE ALIMENTOS S/A. 
DESPACHO DE FL. 40: “Intimem-se para comprovar o pagamento integral e esclarecer a 
certidão de fl.33, em 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se e cumpra-

se.” – FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO 
INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA TRANSCRITO. 
 
Autos n. 2012.0003.6454-6 – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO/DIVISÃO. 
REQUERENTE: ADRIANA DE PAIVA MARQUES BARBOSA; LUCIANO JARDIM 
BARBOSA; JOÃO AUGUSTO DE PAIVA MARQUE e OTAVIA DE PAIVA. 
ADVOGADO (A): CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS – OAB/TO 2.119. 
REQUERIDO: PAULO AFONSO DE PAIVA MARQUES e outra. 
 
DESPACHO DE FL. 82: “Intimem-se o primeiro e o terceiro autor para, no prazo de 10 
dias, comprovar sua miserabilidade juntando aos autos copia de sua ultima declaração de 
bens e rendimentos, sob pena de indeferimento do beneficio da justiça gratuita. Intime-se.” 
– FICAM O PRIMEIRO E O TERCEIRO REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU 
PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA TRANSCRITO. 
 
Autos n. 2012.0002.3764-1– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 
REQUERENTE: EDNA FERREIRA DA SILVA. 
ADVOGADO (A): TIAGO FONSECA CUNHA – OAB/GO 31.195. 
 
REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 
DESPACHO DE FL. 48: “Intimem-se a autora para que junte aos autos o original da 
petição inicial e documento de fls. 46/47, no prazo de 05 dias. Intimem-se.” – FICA O 
REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO 
DESPACHO ACIMA TRANSCRITO. 
 
Autos n. 2012.0003.2420-1 – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. 
REQUERENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. 
ADVOGADO (A): POMPILIO LUSTOSA MESSIAS SOBRINO – OAB/TO 1.807. 
REQUERIDO: CARMELITA DA SILVA MOZARINO e outro. 
DESPACHO DE FL. 63: “Ouça-se o autor a respeito da certidão de fl.62, devendo 
providenciar a citação das requeridas, no prazo de 30 dias…” – – FICA O REQUERENTE, 
ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO 
ACIMA TRANSCRITO, BEM COMO PARA MANIFESTAR SE SOBRE A CERTIDÃO DE 
FLS.62: “… diligenciei ate o endereço informado, e ali sendo, deixei de proceder a 
CITAÇÃO de CARMELITA DA SILVA MOZARINO – ME e sua avalista CARMELITA DA 
SILVA MOZARINO, em razão de não tê-lo (a) localizado, no local funcionam varias 
kitinetes… MANOEL GOMES DA SILVA FILHO – OFICIAL DE JUSTIÇA/AVALIADOR.”  
 
Autos n. 2012.0003.6614-0 – AÇÃO DE BUSCA A PREENSÃO. 
REQUERENTE: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
ADVOGADO (A): ALEXANDRE IUNES MACHADO – OAB/TO 4.110. 
REQUERIDO: DELMA HENRIQUE DOS SANTOS SILVA. 
DESPACHO DE FL. 32: “… Diante disso, vejo por bem em determinar a intimação da parte 
requerente para que emende a inicial, no prazo de 10 dias, comprovando a regular 
constituição em mora da parte demandada, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-
se.” – FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO 
INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA TRANSCRITO. 
 
Autos n. 2007.0004.3138-7 – AÇÃO DE USUCAPIÃO 
REQUERENTE: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES RIBEIRO E OUTRA 
ADVOGADO: LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO – OAB/SP 214.557 
REQUERIDO: JOAQUIM DIAS LIMA E OUTRA 
 
DESPACHO DE FL. 319: “Considerando que está provado nos autos o falecimento do 
primeiro autor, bem como a condição de inventariante do Sr. Leonardo Augusto Rodrigues 
Ribeiro, determino a substituição processual do Sr. Antonio Carlos Rodrigues Ribeiro, 
passando a constar o espólio do mesmo, remetendo-se os autos á Distribuição para 
providências pertinentes. Após, intimem-se os autos para dar cumprimento ao despacho 
de fl. 191, no prazo de 30 dias...” – FICAM OS REQUERENTES, ATRAVÉS DE SEUS 
PROCURADORES, INTIMADOS DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA 
TRANSCRITO, PARA DAR CUMPRIMENTO AO DESPACHO DE FL. 191, NO PRAZO DE 
30 (TRINTA) DIAS (DESPACHO DE FL. 191: ...2. Suspendo o processo por 30 (trinta) dias 
para que o autor regularize a representação dos réus. Neste caso deverão os autores: 1 – 
comprovar que o inventário de Joaquim Dias Lima está em andamento, apresentar 
certidão do juízo acerca da inventariante e fase atual do inventário; 2 – caso o inventário já 
tenha se finalizado, deverá providenciar a citação de todos os herdeiros e respecitovs 
conjuges se casados forem, à exceção de Leomar Barros Lima que já contestou; 3 – 
considerando que há nos autos documento comprobatório de que o inventário de 
Cordulinar Barros Lima já se encerrou, deverá providenciar a citação de todos os herdeiros 
e respectivos conjuges se casados foram, à exceção de Leomar Barros de Lima que já 
contstou. 3. Intimem-se os autores, ainda, para regularizarem a assinatura do perito no 
memorial descritivo de fls. 09/11). 
 
Autos n. 2012.0003.6414-7– AÇÃO DE MONITÓRIA. 
REQUERENTE: HSBC BANK BRASIL S/A. 
ADVOGADO (A): LÁRAZO JOSÉ GOMES JÚNIOR – OAB/TO 4.562. 
REQUERIDO: FÁBIO ALVES DA LUZ MAIA. 
DESPACHO DE FL. 93: “Intime-se o autor para que junte aos autos, no prazo de 10 dias, 
o original da petição inicial, bem como dos documentos de fls. 39/40, sob pena de 
indeferimento da mesma. Intime-se.” – FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU 
PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA TRANSCRITO. 
 
Autos n. 2012.0003.6601-8– AÇÃO DE BUSCA A PREENSÃO. 
REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. 
ADVOGADO (A): MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/TO 2.489. 
REQUERIDO: ANGELICA MORAIS DOS SANTOS 
DESPACHO DE FL. 44: “Intime-se o autor para que junte aos autos o original ou copia 
autenticada dos documentos de fls. 33/36 no prazo de 10 dias, ou caso entenda pertinente 
que o seu procurador as declare autenticas, sob responsabilidade deste, conforme dispõe 
no art.365, inciso IV do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” – FICA O 
REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO 
DESPACHO ACIMA TRANSCRITO. 
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Autos n. 2012.0003.4460-0– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. 
REQUERENTE: DOMINGOS MACIEL DE AGUIR. 
ADVOGADO (A): GISELLY RODRIGUES LAGARES – OAB/TO 4.912; e LILLIAN 
FANSECA FERNANDES – OAB/TO 5.056. 
REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 
DESPACHO DE FL. 51: “Intime-se o autor para, no prazo de 10 dias, comprovar sua 
miserabilidade juntando aos autos copia de sua ultima declaração de bens e rendimentos, 
sob pena de indeferimento do beneficio da justiça gratuita. Intime-se.” – FICA O 
REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO 
DESPACHO ACIMA TRANSCRITO. 
 
Autos n. 2012.0003.64.91-0– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 
REQUERENTE: A E BERNDT E CIA LTDA. 
ADVOGADO (A): DEARLEY KUHN – OAB/TO 530. 
REQUERIDO: BANCO FIDIS S/A. 
DESPACHO DE FL. 49: “... Isto posto, indefiro a gratuidade da justiça. Assim, intime-se o 
autor para o recolhimento, em 30 dias, das custas e taxa judiciária, sob pena de extinção 
pelo cancelamento na distribuição. Intimem-se.” – FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE 
SEU PROCURADOR, INTIMADO PARA O RECOLHIMENTO, EM 30 DIAS, DAS CUSTAS 
E TAXA JUDICIÁRIA, SOB PENA DE EXTINÇÃO PELO CANCELAMENTO NA 
DISTRIBUIÇÃO. 
 
Autos n. 2011.0010.8529-4 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A. 
ADVOGADO (A): NÚBIA CONCEIÇÃO MOREIRA – OAB/TO 4.311. 
REQUERIDO: PEDRO CARVALHO REIS. 
DESPACHO DE FL. 65: “Intime-se o autor para que junte aos autos o original ou copia 
autenticada dos documentos de fls. 59/64, no prazo de 10 dias, ou caso entenda 
pertinente que o seu procurador as declare autenticas, sob responsabilidade deste, 
conforme dispõe no art.365, inciso IV do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-
se.” – FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO 
INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA TRANSCRITO. 
 
Autos n. 2012.0003.6612-3– AÇÃO DE BUSCA A PREENSÃO. 
REQUERENTE: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 
ADVOGADO (A): ALEXANDRE IUNES MACHADO – OAB/TO 4.110. 
REQUERIDO: JOSÉ WADSON BRITO ALVES. 
DESPACHO DE FL. 32: “… Diante disso, vejo por bem em determinar a intimação da parte 
requerente para que emende a inicial, no prazo de 10 dias, comprovando a regular 
constituição em mora da parte demandada, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-
se.” – FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO PARA 
EMENDAR A INICIAL, NO PRAZO DE 10 DIAS, COMPROVANDO A REGULAR 
CONSTITUIÇÃO EM MORA DA PARTE DEMANDADA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO 
DA INICIAL. 
 
Autos n. 2012.0002.2234-2– AÇÃO CAUTELAR. 
REQUERENTE: MARIANNA SOUSA ARAUJO. 
ADVOGADO (A): ADRIANO MIRANDA FERREIRA – OAB/TO 4.586. 
REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS.COM. 
DESPACHO DE FL. 25: “Considerando que a autora não juntou aos autos a declaração de 
pobreza, indefiro a mesma. Intime-se a autora para recolhimento, em 30 dias, das custas e 
taxa judiciária, sob pena de extinção pelo cancelamento na distribuição. Devendo, ainda, 
dar cumprimento ao despacho de fl. 21-terceiro parágrafo: … Assim, intime-se para 
emenda da inicial visando adequação do que persegue ao respectivo procedimento, em 10 
dias, bem como para esclarecer e, sendo o caso, retificar o pólo ativo da ação. Intime-se.” 
– FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO 
TEOR DO DESPACHO ACIMA TRANSCRITO, A FIM DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS 
CABÍVEIS, NO PRAZO ESTABELECIDO. 
 
Autos n.2012.0003.6019-2– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A. 
ADVOGADO (A): IVAN WAGNER MELO DINIZ – OAB/MA 8.190. 
REQUERIDO: OSMAR MANOEL TORRES. 
DESPACHO DE FL. 35: “… Diante disso, vejo por bem em determinar a intimação da parte 
requerente para que emende a inicial, no prazo de 10 dias, comprovando a regular 
constituição em mora da parte demandada, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-
se.” – FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO PARA 
EMENDAR A INICIAL, NO PRAZO DE 10 DIAS, COMPROVANDO A REGULAR 
CONSTITUIÇÃO EM MORA DA PARTE DEMANDADA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO 
DA INICIAL. 
 
Autos n. 2011.0011.3235-7– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A  
ADVOGADO (A): MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/SP 84.206. 
REQUERIDO: PAULO UTAN AQUINO BENIGNO. 
DESPACHO DE FL. 68: “Intime-se o autor para o cumprimento do despacho de fl. 63, no 
prazo de 10 dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito.” DESPACHO DE FL.63: 
Intime-se o autor para que junte aos autos o original ou copia autenticada dos documentos 
de fls.61/62, no prazo de 10 dias, ou caso entenda pertinente que o seu procurador as 
declare autenticas, sob a responsabilidade deste, conforme dispõe o art. 365 do CPC, sob 
pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. – FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE 
SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA 
TRANSCRITO. 
 
Autos n. 2012.0003.0444-6– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
REQUERENTE: BANCO SAFRA S/A. 
ADVOGADO (A): MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/TO 2.489. 
REQUERIDO: JOSE VERISMAR LIMA DOS SANTOS 
DESPACHO DE FL. 33: “INTIME-SE o autor para apresentar a via original do comprovante 
de recolhimento das custas processuais, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento 
da distribuição.” – FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, 
INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA TRANSCRITO. 

Autos n. 2012.0001.3481-8– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEM S/A. 
ADVOGADO (A): MARINÓLIA DIAS DOS REIS – OAB/TO 1.597. 
REQUERIDO: MARIA JOSE ALVES DE ABREU. 
ADVOGADO (A): GUSTAVO BORGES DE ABREU – OAB/TO 4.805. 
DESPACHO DE FL. 137: “O ajuizamento da ação revisional não obsta o ajuizamento da 
ação de busca e apreensão, nem o cumprimento da liminar. O que ocorre nessas 
hipóteses é a suspensão da mora e, consequentemente, o deferimento do deposito do 
bem em mãos do devedor quando este efetua o deposito judicial das parcelas contratuais, 
conforme determinação judicial. Sendo assim, indefiro o pedido de remessa dos autos 
para a 2ª Vara Cível, bem como desconsidero a contestação de fls.91/132, tendo em vista 
que no procedimento de busca e apreensão a citação somente é efetivada após o 
cumprimento da liminar. De outro lado, defiro o pedido de fl. 135, pelo prazo de 30 dias, 
tendo em vista ser tempo hábil suficiente para o autor dar cumprimento ao despacho de 
fl.66, sob pena de extinção e arquivamento.” – FICAM AS PARTES, ATRAVÉS DE SEUS 
PROCURADORES, INTIMADAS DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA 
TRANSCRITO. 
 
Autos n. 2011.0009.9440-1– AÇÃO MONITORIA. 
REQUERENTE: COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS – 
CELTINS. 
ADVOGADO (A): SERGIO FONTANA – OAB/TO 701. 
REQUERIDO: WILSON DA SILVA BEZERRA. 
ADVOGADO (A): ELZIR SANTOS SOUSA – OAB/TO 5.115. 
DESPACHO DE FL. 44: “Considerando que os embargos seguem o rito ordinário, cite-se a 
autora/embargada para nos termos dos embargos, na pessoa de seu advogado, e para 
responder em 15 dias, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial (artigo 285, CPC), constando do mandado as advertências e informações de praxe. 
Cumpra-se.” – FICAM AS PARTES, ATRAVÉS DE SEUS PROCURADORES, ATRAVÉS 
DE SEUS PROCURADORES, INTIMADAS DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA 
TRANSCRITO, FICANDO O REQUERENTE/EMBARGADA PARA NOS TERMOS DOS 
EMBARGOS RESPONDER EM 15 DIAS.  
 
Autos n. 2012.0003.6718-9– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
REQUERENTE: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. 
ADVOGADO (A): EDEMILSON KOJI MOTODA – OAB/SP 231.747. 
REQUERIDO: BRUNO VIEIRA BRANDÃO. 
DESPACHO DE FL. 38/39: “… Diante disso, vejo por bem em determinar a intimação da 
parte requerente para que emende a inicial, no prazo de 10 dias, comprovando a regular 
constituição em mora da parte demandada, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-
se.” – FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO PARA 
EMENDAR A INICIAL, NO PRAZO DE 10 DIAS, COMPROVANDO A REGULAR 
CONSTITUIÇÃO EM MORA DA PARTE DEMANDADA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO 
DA INICIAL. 
 
Autos n. 2012.0003.6701-4– AÇÃO ORDINÁRIA. 
REQUERENTE: GENIVALDO PEREIRA DA SILVA. 
ADVOGADO (A): JOSÉ HOBALDO VIEIRA – OAB/TO 1.722. 
REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO E FINANCIAMENTO. 
DESPACHO DE FL. 50: “INTIME-SE o autor para emendar a inicial, no prazo de 10 dias. 
Tendo em vista que o mesmo juntou aos autos declaração de pobreza, no entanto, não 
pleiteou os benefícios da gratuidade judiciária. Intimem-se.” – FICA O REQUERENTE, 
ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO PARA EMENDAR A INICIAL, NO PRAZO 
DE 10 DIAS. TENDO EM VISTA QUE O MESMO JUNTOU AOS AUTOS DECLARAÇÃO 
DE POBREZA, NO ENTANTO, NÃO PLEITEOU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE 
JUDICIÁRIA. 
 
Autos n. 2008.0005.4160-1 – EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
REQUERENTE: WEIDISON AMORIM GUIMARÃES 
ADVOGADO: MARCELO CARDOSO ARAÚJO JUNIOR – OAB/TO 4369 e JOSÉ 
ADELMO DOS SANTOS – OAB/TO 301-A 
REQUERIDO: HSBC BANK BRASIL S/A 
 
DESPACHO DE FL. 116-V: “EXPEÇA-SE alvará, mediante quitação nos autos. INTIME-
SE. Após, conclusos para sentença.” – FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU 
PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO ACIMA TRANSCRITO, 
PARA QUE COMPAREÇA AO CARTÓRIO A FIM DE RESGATAR O ALVARÁ JUDICIAL 
JÁ EXPEDIDO. PRAZO: 05 DIAS (ARTIGO 185 DO CPC). 
 
Autos n. 2012.0002.8225-6 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
REQUERENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADO: MARCEL LEDA NORONHA MACEDO – OAB/PA 13.559 
REQUERIDO: COALTO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO TOCANTINS 
LTDA E OUTROS 
 
DESPACHO DE FL. 79: “I – Havendo título executivo extrajudicial e demonstrativo do 
débito atualizado até a data da propositura da ação, o caso é de se deferir o 
processamento (CPC, art. 614, incisos I e II). ARBITRO os honorários advocatícios em 
10% (dez por cento) sobre o valor do débito (CPC, art. 652-A). CITE-SE...” – FICA O 
REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO 
DESPACHO ACIMA TRANSCRITO, BEM COMO DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE 
CITAÇÃO. 
 
Autos n. 2012.0003.0799-2 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779-B 
REQUERIDO: ALFRIDES JOSÉ BAUER E OUTRA 
 
DESPACHO DE FL. 23: “I – Havendo título executivo extrajudicial e demonstrativo do 
débito atualizado até a data da propositura da ação, o caso é de se deferir o 
processamento (CPC, art. 614, incisos I e II). ARBITRO os honorários advocatícios em 
10% (dez por cento) sobre o valor do débito (CPC, art. 652-A). CITE-SE...” – FICA O 
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REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO 
DESPACHO ACIMA TRANSCRITO, BEM COMO DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE 
CITAÇÃO. 
 
Autos n. 2012.0003.0793-3 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779-B 
REQUERIDO: ALFRIDES JOSÉ BAUER E OUTRA 
 
DESPACHO DE FL. 23: “I – Havendo título executivo extrajudicial e demonstrativo do 
débito atualizado até a data da propositura da ação, o caso é de se deferir o 
processamento (CPC, art. 614, incisos I e II). ARBITRO os honorários advocatícios em 
10% (dez por cento) sobre o valor do débito (CPC, art. 652-A). CITE-SE...” – FICA O 
REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO TEOR DO 
DESPACHO ACIMA TRANSCRITO, BEM COMO DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE 
CITAÇÃO. 
 
Autos n. 2012.0003.4482-0 – AÇÃO MONITÓRIA 
REQUERENTE: FOSPLAN COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA 
ADVOGADO: DANIEL DE SOUSA DOMINICI – OAB/TO 4.674-A 
REQUERIDO: ROSANA SILVA SANTOS 
 
DESPACHO DE FL. 25: “Defiro à inicial. Expeça-se, então, mandado de pagamento...” – 
FICA O REQUERENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DO INTEIRO 
TEOR DO DESPACHO ACIMA TRANSCRITO, BEM COMO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA 
DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO. 
 
Autos n. 2008.0006.2179-6 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERIDA: CELTINS – CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADA: LETICIA BITTENCOURT – OAB/TO 2.179-B 
 
DESPACHO DE FL. 522: “... Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas 
arroladas pela requerida.” - FICA A REQUERIDA, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, 
INTIMADO DE QUE FOI EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO E 
INQUIRIÇÃO PARA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS. DE IGUAL 
MODO, FICA INTIMADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 
COMPARECER AO CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA 
ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 
(CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
 
Autos n. 2006.0001.6935-8 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
EXEQUENTE: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A - BCN 
ADVOGADO: DEARLEY KUHN – OAB/TO 530-B 
EXECUTADOS: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES VIANA e JOSÉ RIBAMAR 
RODRIGUES VIANA 
 
DESPACHO DE FL. 81: “Expeça-se carta precatória para penhora e oficie-se o DETRAN.” 
- FICA O EXEQUENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DE QUE FOI 
EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEMAIS 
ATOS PARA COMARCA DE FILADÉLFIA, ESTADO DO TOCANTINS. DE IGUAL MODO, 
FICA INTIMADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPARECER 
AO CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA 
ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 
(CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
 
Autos n. 2010.0001.0112-3 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADO: POMPILIO LUSTOSA MESSIAS SOBRINHO – OAB/TO 1.807-B 
EXECUTADOS: MARIANO DA SILVA CARNEIRO FILHO e ANA MARCIA PEREIRA DOS 
SANTOS 
 
DESPACHO DE FL. 61: “Tendo em vista que o imóvel indicado pelo credor encontra-se 
em outra Comarca, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 
ALIENAÇÃO para a Comarca de Filadélfia, a qual pertence o município de Babaçulândia. 
INTIMEM-SE.” - FICA O EXEQUENTE, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO 
DE QUE FOI EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 
ALIENAÇÃO PARA COMARCA DE FILADÉLFIA, ESTADO DO TOCANTINS. DE IGUAL 
MODO, FICA INTIMADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 
COMPARECER AO CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA 
ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 
(CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 
 
Autos n. 2010.0010.5620-2 – AÇÃO DE EXECUÇÃO 
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADO: MAURICIO CORDENONZI – OAB/TO 2.223-b 
EXECUTADOS: CHURCHILL CAVALCANTE CESAR e MARIA CECÍLIA NEPOMUCENO 
CESAR 
 
DESPACHO DE FL. 114-v: “Cite-se na forma requerida retro.” - FICA O EXEQUENTE, 
ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, INTIMADO DE QUE FOI EXPEDIDA CARTA 
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO E DEMAIS ATOS 
PARA COMARCA DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA. DE IGUAL MODO, FICA 
INTIMADO PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPARECER AO 
CARTÓRIO, ONDE AS CARTAS LHE SERÃO ENTREGUES, PARA 
ENCAMINHAMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME O PROVIMENTO 02/2011 
(CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS) ITEM 2.6.22, LVI. 

2ª Vara Cível 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 2010.0001.8886-5  
Requerente: TEÓFILO FARIAS DE SÁ 
Advogado: DEARLEY KÜHN OAB/TO 530 
Requerido: IEDA RAMOS BOTELHO DE FRANÇA 
Advogado: ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO 1874 
INTIMAÇÃO DESPACHO: “Defiro o requerimento de fls. 320. Proceda-se na forma 
requerida, fixo prazo de 10 (dez) dias.”  (ANRC) 
E DECISÃO de fls. 302/304 (parte dispositiva): “É o relatório. Fundamento e decido. 
REGOVO o item III do despacho de fls. 282, posto que a contestação de fls. 230/245 é 
intempestiva. RECEBO, como contestação, a defesa apresentada às fls. 127/199, 
considerando as peças de fls. 230-273 como meros documentos. Ante a identidade dos 
fatos e fundamentos alegados em ambas as peças, DEIXO de reabrir o prazo para 
impugnação. Observo que a resistência ao pedido pelo requerido evidencia improvável 
obtenção de transação inter pars. Destarte, tenho por prejudicada a designação de 
audiência preliminar para a tentativa de conciliação. Conforme a teoria da asserção, a 
legitimidade para a causa diz respeito à verificação da pertinência abstrata com o direito 
material controvertido. Assim, se em uma análise preliminar verifica-se que o pedido do 
autor deve ser dirigido ao réu em razão dos fatos e fundamentos deduzidos na inicial, há 
pertinência subjetiva. Neste sentido, ante a natureza da ação possessória, e observada a 
alegação quanto a fatos posteriores ao falecimento do esposo da requerente, em análise 
perfunctória dos autos não resta configurada ilegitimidade de parte passível de obstar o 
conhecimento meritório. Nada impedindo a eventual verificação de que o direito alegado 
na inicial não exista, implicando na extinção do processo, com resolução do mérito, mais 
precisamente com a improcedência do pedido do autor. Deste modo, incontestável a 
pertinência subjetiva para o feito, sendo a demandada parte legítima para figurar no polo 
passivo da lide. De consequência, REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva ad 
causam. Presentes as condições da ação e regulares os pressupostos de constituição e 
desenvolvimento válido do processo, não há nulidades e nem irregularidades a serem 
escoimadas. Declaro, pois, saneado o presente feito. ESTABELEÇO como pontos 
controvertidos, os seguintes: I) a posse do imóvel, por parte da requerida, a título de 
detenção ou com ânimo de dono; II) titular da posse anterior; III) autoria do esbulho 
possessório; IV) período da posse. INTIME-SE o meirinho a quem foi distribuído o 
mandado de fls. 290, datado de 17 de setembro de 2010, para que o devolva devidamente 
cumprido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. INTIMEM-SE as partes a indicarem, no 
prazo de 10 (dez) dias, motivadamente, quais provas pretendem produzir ou, do contrário, 
requerer o julgamento antecipado da lide. FAÇA a advertência de que o requerimento 
genérico de prova, sem a devida fundamentação, fica desde logo indeferido. INFORME 
que devem arrolar as testemunhas (se for o caso), qualificando-as; indicar quais pessoas 
pretendem ouvir em depoimento pessoal (se for o caso), especificando, quando pessoa 
jurídica, o nome e o cargo; se pretendem prova pericial, especificar qual o tipo (CPC, art. 
420). INTIME-SE. CUMPRA-SE. Araguaína, 1 de maio de 2011. LILIAN BESSA OLINTO -
Juíza de Direito.” 
 
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/ OU MATERIAIS – 2010.0001.0125-5  
Requerente: CARLOS ROGERIO SCHWENGBER 
Advogado: NILSON ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS OAB/TO 1938 
Requerido: LUCAS COSTA GUIDI 
Advogado: SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA OAB/TO 1363 
INTIMAÇÃO DESPACHO: “1. INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) 
dias, fornecer o endereço completo das testemunhas arroladas à fl. 296, sob pena de 
preclusão e configurar desistência da prova testemunhal. 2. INTIME-SE E CUMPRA-SE. 
Araguaína-TO, em 30 de setembro de 2011. Lilian Bessa Olinto – Juíza de Direito.”  
(ANRC) 
 
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – 2008.0005.1744-1  
Requerente: BANCO FIAT S/A 
Advogado: NÚBIA CONCEIÇÃO MOREIRA OAB/TO 4311 
Requerido: HELADE TAVARES DE SOUZA 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO DESPACHO: “1. INTIME-SE a subscritora da petição de fls. 35 a regularizar 
sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não análise do 
pedido de desistência e demais consequências legais. 2. Após, concluso. 3. INTIME-SE. 
CUMPRA-SE. Araguaína/TO, em 10 de janeiro de 2012. LILIAN BESSA OLINTO -Juíza de 
Direito.”  (ANRC) 
 
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – 2010.0012.1719-2  
Requerente: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: SIMONY VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/TO 4093; DEISE MARIA DOS REIS 
SILVERIO OAB/GO 24864 
Requerido: VALDECI JOSE LOPES 
Advogado: SANDRA MÁRCIA BRITO DE SOUSA OAB/TO  
INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar sobre contestação e documentos de fls. 
72/84  (ANRC) 
 
AÇÃO ORDINÁRIA – 2010.0002.4107-3  
Requerente: CASA DE CARIDADE DOM ORIONE 
Advogado: RAINER ANDRADE MARQUES OAB/TO 4117; JOSÉ HILÁRIO RODRIGUES 
OAB/TO 652 
Requerido: SILVANA BARBOSA DA SILVA 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO do autor da CERTIDÃO:  “Certifico que em cumprimento ao mandado 
expedido pela 2ª Vara Cível desta Comarca, diligenciei nesta cidade, no endereço 
indicado, onde não foi possível a CITAÇÃO de SILVANA BARBOSA DA SILVA, que não 
reside naquele endereço. A Sra. Genoveva Mendes de Andrade, proprietária do imóvel 
situado no referido endereço, afirma que ali administra os aluguéis de 08 (oito) 
apartamentos, e que não conhece SILVANA BARBOSA DA SILVA. Pelo exposto devolvo o 
mandado ao cartório. A demora no cumprimento e devolução se deve a sobrecarga de 
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serviço. Araguaína/TO, 30 de abril de 2012. Raimundo dos Santos Freire – Oficial de 
Justiça/Avaliador (ANRC) 
 
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – 2010.0003.0425-3  
Requerente: BANCO FINASA BMC S/A 
Advogado: SUELEN GONÇALVES BIRINO OAB/MA 8544; CINTHIA HELUY MARINHO 
OAB/MA 6835 
Requerido: MARIA APARECIDA DIAS LIMA 
Advogado: Não constituído 

 
INTIMAÇÃO do procurador do autor da CERTIDÃO: “CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi 
diligências aos endereços constantes do mandado, Rua Rui Barbosa, 963, sendo que a 
Requerida não reside mais no local, imóvel de aluguel, atual moradora, Sra. Simone, 
diligenciei a Rua Santos Dumont, 350, onde funciona a Empresa Raly Motos, onde fui 
informado de que MARIA APARECIDA DIAS LIMA, não trabalha mais naquele local, nem 
obtive informação de onde encontrá-la nesta cidade, procedi várias diligências em 
diferentes pontos desta cidade, principalmente no Centro, não logrando êxito  na 
localização do bem, devolvo o mandado ao Cartório para as providencias necessárias. 
Araguaína/TO, 30 de abril de 2012. Bento Fernandes da Luz – Oficial de Justiça.“  (ANRC) 
 
AÇÃO DECLARATÓRIA – 2012.0002.2207-5  
Requerente: PEDRO MENDES SOARES FILHO 
Advogado: MARCELO CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR OAB/TO 4369 
Requerido: BANCO ITAULEASING S/A 
Advogado: CELSON MARCON OAB/TO 4009-A 
INTIMAÇÃO do procurador do autor para impugnar contestação e documentos de fls. 
19/79.  (ANRC) 
 
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – 2008.0009.3062-4  
Requerente: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: SIMONY VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/TO 4093 
Requerido: JOÃO FRANCISCO DA SILVA 
Advogado: Não constituído 

 
INTIMAÇÃO DESPACHO:  “1. DEFIRO o pedido de fls. 53, para tanto DETERMINO ao 
cartório o imediato cumprimento das disposições da sentença, em especial o devido ofício 
ao DETRAN para desbloqueio do veículo objeto da lide. 2. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 
Araguaína/TO, em 31 de janeiro de 2011. Lilian Bessa Olinto – Juíza de Direito.”(ANRC) 
 
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 2010.0008.3273-0  
Requerente: MOURA E CIA LTDA 
Advogado: JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA OAB/TO 2360-B 
Requerido: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/TO 779-B 

 
INTIMAÇÃO DECISÃO (parte dispositiva) “É o relatório. Fundamento e Decido. PEDIDO 
LIMINAR  Segundo o teor do artigo 273 do Diploma Processual Civil, observa-se que os 
princípios que norteiam a concessão da tutela antecipatória são: a verossimilhança da 
alegação, através de prova inequívoca do direito; e, que haja fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação, restando afastada a inexistência do perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado. No presente caso, entendo não demonstrado, 
a priori, a verossimilhança das alegações da parte autora, pois os estratos bancários 
acostados à inicial pouco acrescentam em relação à origem e licitude dos débitos 
descritos, e nem mesmo os contratos foram acostados ao feito até a presente dada, sendo 
temeroso o deferimento da medida no estado em que o processo se encontra. 
SANEAMENTO Observo que a resistência ao pedido evidencia improvável obtenção de 
transação inter pars. Destarte, tenho por prejudicada a designação de audiência preliminar 
para a tentativa de conciliação. Da preliminar Em relação à preliminar de “usura” arguida 
em contestação, entendo que sua análise cabe quando da prolação da sentença, posto 
atrelada intimamente ao mérito da demanda. Da não incidência do CDC No que se refere 
à requerida aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, pelo que se 
verifica de doto o processo, a parte autora não enquadra-se no conceito de consumidor 
final, pois utiliza da conta bancária para implementar suas relações comerciais, sendo um 
fomento à sua atividade empresarial. Deste modo, não há que se falar em incidência do 
Código de Defesa do Consumidor e tampouco da inversão do ônus da prova com base em 
tal diploma. Da determinação de exibição de documento com fulcro no CPC Por outro lado, 
alega o autor que “...não possui a via do contrato de abertura de conta corrente, e do 
contrato de limite do cheque especial, necessitando que  requerida junte aos autos...” com 
efeito, tais afirmações não foram ilididas pela parte contrária, restando certo que, nos 
termos do art. 355 do Código de Processo Civil, “O juiz pode ordenar que a parte exiba 
documento ou coisa, que se ache em seu poder”, sob pena de, nos termos do art. 359 da 
mesma lei adjetiva, admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou 
da coisa, a parte pretendia provar. Presentes as condições da ação e regulares os 
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não há 
nulidades e nem irregularidades a serem escoimadas. Declaro, pois, saneado o presente 
feito. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS ESTABELEÇO como pontos 
controvertidos, os seguintes: I. incidência de juros maiores que os convencionados no 
contrato de abertura de conta-corrente (8,23% a.m. e 158,16% a.a.); II. Débitos indevidos 
em relação ao cheque especial num valor de R$ 10.290,31 (dez mil, duzentos e noventa 
reais e trinta e um centavos); III. Existência, em ambos os contratos de cláusulas abusivas, 
referentes a: a. juros convencionado superiores a 12%; b. juros compostos (juros sobre 
juros); c. cumulação de correção monetária e comissão de permanência; d. cobrança de 
taxas, comissões, vendas casadas e tarifas administrativas;IV. Violação à função social do 
contrato e boa fé objetiva; V. Direito à repetição de indébito; VI. Descaracterização da 
mora. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 273, caput, inciso I, 
INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. INDEFIRO o pedido de 
aplicação do CDC ao caso dos autos. INTIME-SE, com amparo na Lei Adjetiva Civil, a 
intimação do demandado para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do contrato de 
abertura de crédito e do contrato de cheque especial firmados com o requerido, referentes 
à conta-corrente nº 0001824-4, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos que se 
pretendiam provar com tal documento. INTIMEM-SE as partes a indicarem, no prazo de 10 

(dez) dias, motivadamente, quais provas pretendem produzir ou, do contrário, requerer o 
julgamento antecipado da lide. FAÇA a advertência de que o requerimento genérico de 
prova, sem a devida fundamentação, fica desde logo indeferido. INFORME que devem 
arrolar as testemunhas (se for o caso), qualificando-as; indicar quais pessoas pretendem 
ouvir em depoimento pessoal (se for o caso), especificando, quando pessoa jurídica, o 
nome e o cargo; se pretendem prova pericial, especificar qual o tipo (CPC, art. 420). 
PROCEDA a escrivania na organização das folhas da contestação, as quais encontram-se 
fora de ordem. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Araguaína/TO, em 25 de novembro de 2011. 
LILIAN BESSA OLINTO -Juíza de Direito.”  (ANRC) 
 
AÇÃO DECLARATÓRIA – 2008.0004.0912-6  
Requerente: GRAZIELLE NAYARA DA SILVA SOARES 
Advogado: JOSÉ ADELMO DOS SANTOS OAB/TO 301-A; FERNANDA AMESTOY 
MELLO OAB/TO 3644  
1º Requerido: BANCO BMG S/A 
Advogado: ALUÍZIO NEY DE MAGALHÃES AYRES OAB/GO 6952; SARAH GABRIELLE 
ALBUQUERQUE ALVES OAB/TO 4247-B 
2º Requerido: BANCO DO BRASIL  S/A 
Advogado: PAULO ROBERTO VIEIRA NEGRÃO OAB/TO 2132-B 
INTIMAÇÃO DESPACHO: “1. Tendo em vista a informação contida na petição de fls. 117, 
INTIME-SE o 1º requerido (Banco BMG S/A) pra que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 
autos o original do acordo celebrado entre as partes, sob pena de prosseguimento do 
processo e demais efeitos legais. 2.INTIME-SE. CUMPRA-SE. Araguaína/TO, em 16 de 
janeiro de 2012. LILIAN BESSA OLINTO - Juíza de Direito.”  (ANRC) 
 
AÇÃO EXECUÇÃO FORÇADA – 2010.0005.3898-0  
Requerente: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/TO 779-B 
Requerido: VILMAR HENRIQUE KISTEMACHER 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO DESPACHO: “1. Com fulcro no § 2º do art. 659 do Código de Processo Civil, 
DETERMINO o desbloqueio do montante arrestado, posto ser evidente que tais valores 
serão totalmente absorvidos pelo pagamento das custas da execução. 2. INTIME-SE a 
parte autora a promover a citação do demandado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
ter-se por não interrompida a prescrição (CPC, art. 219, § 4º). Araguaína/TO, em 2 de 
setembro de 2011. LILIAN BESSA OLINTO – Juíza de Direito.” (ANRC) 
 
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – 2010.0007.5005-9  
Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A 
Advogado: LEONARDO COIMBRA NUNES OAB/RJ 122.535 
Requerido: NEURIVAN PARANAGUA MARANHÃO 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO do DESPACHO: “1. Compulsando os autos, verifico que a intimação de fls. 40 
foi publicada em nome diverso do que foi requerido na peça inicial, portanto, 
REPUBLIQUE-SE a intimação de fls. 40 constando o nome do Dr. Leonardo Coimbra 
Nunes - OAB/RJ 122.535. 2.INTIME-SE. CUMPRA-SE. Araguaína/TO, em 09 de fevereiro 
de 2012. LILIAN BESSA OLINTO -Juíza de Direito.”  (ANRC) 
INTIMAÇÃO do procurador do autor sobre Certidão (parcialmente transcrito): “Certifico 
quem em cumprimento ao mandado (...) diligenciei à Rua Senhor do Bonfim do Setor 
Raizal, e lá estando NÃO EFETUEI a CITAÇÃO, nem a BUSCA E APREENSÃO 
determinada, pois, mesmo tendo percorrido toda a extensão da rua, não localizei a 
residência do Sr. NEURIVAN PARANAGUA MARANHÃO, e nenhum dos moradores da 
rua, a quem perguntei, soube dar informações a respeito do requerido. Araguaína, 18 de 
outubro de 2010. Lidianny C. V. Santos.” 
 
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – 2008.0003.9623-7  
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: NELSON PASCHOALOTTO OAB/TO 4866-A 
Requerido: CICERO BARROS SOARES 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO do requerente do DESPACHO: “1.INDEFIRO parcialmente o requerimento de 
fls. 44/45, tendo em vista que entendo não caberem a este juízo, posto que o mandamento 
constitucional esculpido no inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal, preceitua que o 
sigilo de dados do individuo só poderá ser violado quando se tratar de investigação 
criminal ou instrução processual penal, o que não se verifica in casu. 2. No entanto, 
DETERMINO a expedição do competente mandado de citação no endereço fornecido 
mediante consulta ao sistema INFOSEG. 3.INTIME-SE E CUMPRA-SE. Araguaína/TO, em 
12 de janeiro de 2012. LILIAN BESSA OLINTO -Juíza de Direito”  (ANRC) 
 
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – 2010.0007.2657-3 
Requerente: BANCO FINASA S/A 
Advogado: LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA OAB/MA 8681 
Requerido: MARILUCI LEMOS GOUVEIA 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO do procurador do DESPACHO: “I – Efetuo nesta data, bloqueio de veículo por 
meio do sistema RENAJUD. II – Tendo em vista que o endereço fornecido pelo sistema 
INFOSEG – integrado à Receita Federal – é o mesmo da inicial, intime-se a parte autora 
para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito. III – 
Intime-se. Cumpra-se. Araguaína-TO, em 18 de novembro de 2012. LILIAN BESSA 
OLINTO -Juíza de Direito.”  (ANRC) 
 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados: 
 

AÇÃO: EMBARGOS DE TERCEIROS — 2012.0001.9928-6 
Requerente: FRANCISCO ALVES MENDES 
Advogado: IVAIR MARTINS DOS SANTOS DINIZ-OAB/TO 105 
Requerido:  AIRTON GARCIA FERREIRA 
Advogado: JOAQUIM GONZAGA NETO-OAB/TO 1317-DANIELA AUGUSTO 
GUIMARAES-OAB/TO3912 
INTIMAÇÃO do Requerido para apresentar no prazo de 15 dias as contra-razões á 
apelação de fl. 80/380.  
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3ª Vara Cível 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº. 2011.0009.3088-8 /0 – AÇÃO DE EXCLUSÃO    F    
Requerente(s): MOUTA E SILVA ESPORTES LTDA 
Advogado(s): DR. JOÃO OLINTO GARCIA – OAB/TO 546-A 
Requerido(s): THIAGO GOMES MOUTA 
Advogado(s): DR. RICARDO FERREIRA DE REZENDE – OAB/TO 4342 
INTIMAÇÃO DO DESPACHO DE FLS. 250: “Assiste razão ao requerido. No caso dos 
autos interessa-nos a perícia contábil da ACADEMIA ALFA, até porque a ação versa a 
exclusão de sócio do referido estabelecimento. Sendo assim, a perícia contábil será 
realizada somente na ACADEMIA ALFA. O Senhor Perito deverá realizar a perícia contábil 
do livro da empresa ALFA, desde três meses antes da propositura da ação até hoje. O 
exame do perito abrangerá livro, movimentação bancária e do software de controle de 
acesso e fluxo de caixa diário de controle de alunos da referida academia. Após, a perícia, 
se for o caso, decretarei a quebra do sigilo bancário de ambas as partes (pessoa física). 
Tendo em vista o perito nomeado ter permanecido inerte. NOMEIO perito o Sr. FLORIPIO 
ALVES PEREIRA , bacharel em ciências contábeis. INTIME-SE para dizer se aceita o 
encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, ADVERTINDO-O 
que o laudo pericial deverá ser entregue em 30 (trinta) dias. INTIME-SE as partes a 
apresentarem quesitos e indicar assistência técnica, no prazo de 5 (cinco) dias. Após 
apresentação da proposta, INTIME-SE a parte requerida para manifestar acerca dos 
honorários, devendo depositar o valor correspondente aos mesmos, no prazo de 10 (dez) 
dias. Intimem-se”. 
 
AUTOS  Nº 2011.0012.2449-9 – COBRANÇA SECURITARIA DPVAT 
Requerente:JOAQUIM VITORINO DA SILVA NETO 
Advogado: DR. MARCUS VINÍCIUS SCATENA COSTA – OAB/TO 4.598-A 
Requerido:SEGURADORA LÍDR DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A  
Advogado: DR. JACÓ CARLOS SILVA COELHO – OAB/GO 13.721  
INTIMAÇÃO DO  DESPACHO DE FLS.43:”Este Processo faz parte do mutirão de 
conciliação do seguro  DPVAT, promovido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins. Designou-se a data de 1º de junho próximo para realização das  audiências dos 
feitos a tramitar nesta vara cível, as quais ocorrerão no Salão  dos Buritis, na Avenida 
Presidente Castelo Branco, 1621, Setor Brasil, Araguaína, a partir das 16:00 horas. Sendo 
assim, intimem-se as partes.”  
 
AUTOS  Nº 2011.0003.2413-9  - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 
Requerente:DOUGLAS VASCONCELOS DA SILVA 
Advogado: DRA SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA – OAB/TO 4739-A  DR. NELITO 
ALVES DE SOUSA – OAB/MA 10.101 
Requerido:SEGURADORA LÍDR DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A  
Advogado: DR. JACÓ CARLOS SILVA COELHO – OAB/GO 13.721  
INTIMAÇÃO DO  DESPACHO DE FLS.51:”Este Processo faz parte do mutirão de 
conciliação do seguro  DPVAT, promovido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins. Designou-se a data de 1º de junho próximo para realização das  audiências dos 
feitos a tramitar nesta vara cível, as quais ocorrerão no Salão  dos Buritis, na Avenida 
Presidente Castelo Branco, 1621, Setor Brasil, Araguaína, a partir das 16:00 horas. Sendo 
assim, intimem-se as partes.”  
 
AUTOS  Nº 2010.0008.6720-7 – ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO 
Requerente:DANIEL DE MARCHI 
Advogado: DR. DANIEL DE MARCHI – OAB/TO 104-B 
Requerido:BANCO DO BRASIL  
Advogado:DR. FABRÍCIO SODRÉ GONÇALVES – OAB/TO 4347-B  DR. ALMIR SOUSA 
DE FARIA – OAB/TO 1705-B 
INTIMAÇÃO DO  DESPACHO DE FLS. 414:”Intime-se a parte autora para tomar ciência 
da atualização dos cálculos (folhas 412 e 413), bem como efetuar o pagamento conforme 
determinado a folhas 406. Cumpra-se.” 
 
AUTOS  Nº 2010.0008.9846-3 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente:HONORATO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 
Advogado: DR. FERNANDO MARCHESINI – OAB/TO 2.188 
Requerido:AIRTON GOMES CARVALHO 
Advogado:DEFENSOR PÚBLICO 
INTIMAÇÃO DO  DESPACHO DE FLS. 94:”Intime-se a parte autora para manifestar-se 
sobre certidão de folhas 93 verso. Cumpra-se.” 
 

AUTOS  Nº 2012.0001.9963-4 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente:BANCO PANAMERICANO S/A 
Advogado: DR. JOSÉ MARTINS – OAB/SP  84.314 
Requerido:ALAOR JOSE DA SILVA 
Advogado:AINDA NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE FLS.67/69:”Isto posto, DEFIRO o pedido de busca e 
apreensão do bem descrito na inicial.EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão; 
DEPOSITE-SE o bem em mãos da autora ou de pessoa por ela indicada, desde que 
devidamente autorizada, ou na falta desses, em mãos de depositário público, em qualquer 
caso mediante compromisso.Executada a medida liminar, CITE-SE o devedor, com 
advertências legais, para:a) Em 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, 
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial e, em 15 (quinze) dias, 
oferecer contestação, querendo, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 
restituição, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, OU b) 
Em 5 (cinco) dias improrrogáveis da citação, querendo, proceder à purgação da mora das 
parcelas vencidas (art. 54, VI, CDC c/c arts. 395, parágrafo único, 401, I e art. 1368-A, 
final, CC), sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio 
do autor.Cumpre esclarecer que a Lei 10.931/04 não revogou o disposto no § 2º do art. 54, 
VI do CDC, lei especial, mantendo-se, assim, o direito à purgação da mora, não existindo 
incompatibilidade quanto às disposições daquela lei.Optando o devedor pela purgação da 
mora, proceda-se ao depósito judicial do valor a ser purgado e, após, intime-se o credor 
para manifestar.Durante o prazo de purgação da mora não poderá a parte autora retirar o 
veículo desta comarca, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Mil reais).INTIMEM-SE. 
CUMPRA-SE.” 

1ª Vara Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

AUTOS: 2009.0007.9762-0– AÇÃO PENAL 

Denunciado: Adilson Ferreira 
Advogado: Dr. Riths Moreira Aguiar OAB/TO 4243 
Intimação: Fica o advogado constituído do denunciado acima mencionado intimado a, no 
prazo legal, apresentar os memoriais, a fim de instruir os autos acima  mencionado. 
 
AUTOS: 2009.0002.1406-4 – AÇÃO PENAL. 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: Nerivaldo Costa de Sousa 
Advogado: Dr. Marcondes da S. Figueiredo Júnior – OAB/TO 2526.  
Intimação: Fica o advogado constituído intimado a, no prazo de três dias manifestar acerca 
dos documentos juntados aos autos após oferecimento das alegações finais, referente aos 
autos acima mencionados. 
 
AUTOS: 2006.0006.8199-7 – AÇÃO PENAL.  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO  
Acusados: CARLOS APARECIDO DE ARAUJO.  
Advogado: DR. JOSE JANUARIO A. MATOS JR – OAB/TO 1.725  
Intimação: Fica o(a) advogado(a) constituído intimado(a),  para oferecer razoes do recurso 
no prazo .Araguaína, 21/01/12. Francisco Vieira Filho. Juiz de direito titular.  
 
AUTOS : AÇÃO PENAL Nº 2010.0010.4611-8/0 
Autor: Ministério Público Estadual 
Denunciado: luiz de Almeida Sousa 
Advogados (a): Agnaldo Raiol Ferreira Sousa OAB/TO 1792. 
Intimação: Fica o (s) advogado (s) Constituído (s) intimado (s), para comparecer perante 
este juízo para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27 de junho de 
2012, às 16h00min, nos autos acima mencionados e bem como manifestar a cerca da 
testemunha não localizada conforme certidão fls. 72. 
 
AUTOS: 2009.0000.8522-1– AÇÃO PENAL 

Denunciado: Geraldo Jose Ribeiro 
Advogado: Dr. Célio Alves de Moura, OAB/TO 431-A 
Intimação: Fica o advogado constituído do denunciado Geraldo José Ribeiro da audiência 
de instrução e julgamento designada para o dia 10 de julho de 2012 as 16:00 horas a 
realizar-se no edifício do Fórum local desta comarca de Araguaína/TO, referente aos autos 
acima mencionado. 
 
AUTOS: 2011.0001.9732-3- AÇÃO PENAL 
Denunciados: Valtercides Elias Costa/outros 
Advogados: Dr. Raimundo J. Marinho Neto  OAB/TO 3723 
Intimação: Fica o advogado constituído do denunciado Frederico Noleto Alves acima 
mencionado, intimado para a audiência de instrução e julgamento designada para dia 19 
de julho de 2012, às 14 horas, bem como da expedição de carta precatória para oitiva de 
testemunha arrolada pela acusação.  Araguaína, 23 de maio de 2012.  
 
AUTOS: 2011.0001.9732-3- AÇÃO PENAL 
Denunciados: Valtercides Elias Costa/outros 
Advogados: Dra. Márcia Regina Pareja Coutinho  OAB/TO 614 
Intimação: Fica o advogado constituído do denunciado Valtercides Elias Costa acima 
mencionado, intimado para a audiência de instrução e julgamento designada para dia 19 
de julho de 2012, às 14 horas, bem como da expedição de carta precatória para oitiva de 
testemunha arrolada pela acusação.  Araguaína, 23 de maio de 2012.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 

FRANCISCO VIEIRA FILHO, MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos 
os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
Intimação fica o denunciado: JOSÉ LEANDRO COSTA FEITOSA, brasileiro, natural de 
Porangatu/GO, nascido aos 24/12/1973, filho de Emerson Paes Feitosa e Terezinha Costa 
Dias Feitosa, e EMERSON PAES FEITOSA JUNIOR, brasileiro, natural de Porangatu-GO, 
nascido aos 12/01/1975, filho de Emerson Paes Feitosa e Teresinha Costa Dias Feitosa, 
atualmente em local incerto ou não sabido, intimado da sentença de extinção de 
punibilidade a seguir transcrita: sentença...declaro extinta as punibilidade de José Leandro 
Costa Feitosa e Emerson Paes Feitosa Junior Rivaldo Rodrigues da Silva... Araguaína, 16 
de dezembro de 2009... Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito Titular.   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 vinte 
e três dias de maio de 2012. Eu, Horades da Costa Messias, escrevente do crime, lavrei e 
subscrevi. 
 

2ª Vara Criminal Execuções Penais 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS: 2011.0009.4278-9 – EXECUÇÃO PENAL 
Reeducando: GENILDO FERREIRA DA SILVA 
Advogado: LEONARDO GONÇALVES DA PAIXÃO OAB/4415 
 
INTIMAÇÃO: Decisão de fls.64/65 “DEFIRO o pedido de progressão de regime de pena 
interposto por GENILDO FERREIRA DA SILV, tendo em vista ter o mesmo cumprido os 
requisitos para sua concessão, determinando que o reeducando passe a cumprir sua pena 
no regime aberto, todavia, enquanto a Casa de Albergado não for reaberta, problema que 
será solucionado ainda esta semana, concedo ao réu o direito de cumprir sua pena em 
prisão domiciliar, mediante as seguintes condições: a) recolhimento diário à sua residência 
no máximo até as 20:00 horas; b) impossibilidade de mudança de endereço, sem que haja 
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prévia comunicação a este juízo; c) impossibilidade de se ausentar da comarca por mais 
de 08(oito) dias sem prévia autorização deste juízo; d) comparecimento mensal e 
obrigatório em cartório; e) proibição de ingerir bebida alcoólica, bem como freqüentar 
bares, prostíbulos e locais assemelhados. Exp. Necessários. Araguaína/TO, 02 de 
dezembro de 2011. Herisberto e Silva Furtado Caldas. Juiz Substituto 
 
AUTOS: 2009.0007.1970-0 – EXECUÇÃO PENAL 
Reeducando: ROGERIO VIEIRA DE LIMA 
Advogado: CLEVER HONÓRIO CORREIRA DOS SANTOS OAB/TO 3675 
 
INTIMAÇÃO: Despacho de Fls. 11“Tendo em vista a atualização do cálculo de liquidação 
de pena, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, e, após, para à Defesa, pelo prazo de 
05(cinco) dias, sucessivamente. Cumpra-se. Araguaína/TO 21 de março de 2012. Carlos 
Roberto de Sousa Dutra. Juiz Substituto 
 
AUTOS: 2007.0007.4947-6 – EXECUÇÃO PENAL 
Reeducando: GUTEM HERMES DA MOTA ALVES 
Advogado: CLAYTON SILVA OAB/TO 2126 
 
INTIMAÇÃO: Despacho de Fls. 117 “Tendo em vista a atualização do cálculo de liquidação 
de pena, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, e, após, para à Defesa, pelo prazo de 
05(cinco) dias, sucessivamente. Cumpra-se. Araguaína/TO 26 de março de 2012. Carlos 
Roberto de Sousa Dutra. Juiz Substituto”. 
 
AUTOS: 2006.0002.5204-2 – EXECUÇÃO PENAL 
Reeducando: JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS 
Advogado: SANDRA N. CARNEIRO VELOSO OAB/TO 2023. 
INTIMAÇÃO: Despacho de Fls. 89 “Tendo em vista a atualização do cálculo de liquidação 
de pena, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, e, após, para à Defesa, pelo prazo de 
05(cinco) dias, sucessivamente. Cumpra-se. Araguaína/TO 03 de maio de 2012. Carlos 
Roberto de Sousa Dutra. Juiz Substituto”.  
 
AUTOS: 2011.0008.3680-6 – EXECUÇÃO PENAL 
Reeducando: JUAREZ AFONSO RODRIGUES 
Advogado: LEONARDO DIAS FERREIRA OAB/TO 4810 
 
INTIMAÇÃO: Intimo V. Sª para comparecer na sala de audiências da Central de 
Execuções de Penas e Medidas Alternativas – CEPEMA, localizada à Rua 25 de 
Dezembro, nº 405, Centro (em frente ao CentroCardio), no 01 de junho de 2012, às 16:50 
horas, onde será realizada audiência admonitória do reeducando JUAREZ AFONSO 
RODRIGUES. 
 
AUTOS: 2009.0004.5241-0 – EXECUÇÃO PENAL 
Reeducando: RAIMUNDO BORGES LEAL 
Advogado: AGNALDO RAIOL FERREIRA SOUSA OAB/TO 1792 
 
INTIMAÇÃO: Decisão de Fls. 345 “Defiro o pleito do reeducando, no que pertine à saída 
temporária, autorizando-o a sair no dia 12/05/2012, às 08:00hs e retornando ao 
cumprimento da reprimida às08:00hs, do dia 19/05/2012, ficando o reeducando advertido 
que o benefício será automaticamente revogado caso pratique fato definido como crime 
doloso, caso seja punido por falta grave ou desobedeça as condições impostas nesta 
autorização, devendo, ainda, indicar o local onde poderá ser encontrado nesse período. 
Com relação ao livramento condicional, assiste razão, também, o representante do 
Ministério Público ao afirmar que se faz necessário a comprovação de proposta de 
emprego, pelo que determino que o reeducando a junte aos autos e após abra-se vista dos 
autos ao Ministério Público. Cumpra-se através do Oficial de Justiça de Plantão, servindo a 
presente de mandado a ser encaminhada à CPPA, assim como de autorização de saída 
temporária que deverá permanecer, uma cópia, com o reeducando. Intime-se. Araguaína, 
11 de maio de 2012. Carlos Roberto de Sousa Dutra. Juiz Substituto”. 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº 2012.0003.5928-3/0 
AÇÃO: INTERDIÇÃO 
REQUERENTE: ROSALIA SABINO PEREIRA DE MORAIS.  
ADVOGADO: (INTIMANDO): DR. ANTONIO BATISTA ROCHA ROLINS, OAB/TO Nº 
4859; SAMARA CAMARGO BATISTA BARROS, OAB/TO Nº 5157. 
REQUERIDO: ARMINDA PEREIRA DE MORAIS. 
 
DECISÃO( fl. 19/20 parte): “...Destarte, satisfeitos os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO 
DE TUTELA ANTECIPADA E NOMEIO CURADORA PROVISÓRIA da interditanda a 
requerente ROSALIA SABINO PEREIRA DE MORAIS, que deverá ser intimada para 
prestar compromisso. Lavre-se termo de curatela provisória. Para audiência de 
interrogatório da interditanda, nos termos do art. 1181 do CPC, designo o dia 19/12/2012, 
às 16h00. Cite-se a interditanda, ficando cientificada para apresentar impugnação ao 
pedido no prazo de cinco dias contados da data em que se realizar a audiência. ..Proceda-
se, também, à intimação do requerente e Ministério Público, para querendo, indicarem 
assistentes técnicos e oferecerem quesitos suplementares, no prazo de cinco dias. Intime-
se, ainda, a requerente para comparecer na data e horários designados pelo perito, 
acompanhado da interditanda. Defiro os benefícios da Assistência judiciária. Intime-se. 
Cumpra-se. Araguaína-TO., 21 de maio de 2012(ass) JULIANNE FREIRE MARQUES, 
Juíza de Direito, em substituição automática.”  
 
AUTOS: 2012.0003.0695-3/0. 
AÇÃO: ALIMENTOS. 
REQUERENTE: G. S. D. 
ADVOGADO: DR. MIGUEL VINICIUS SANTOS – OAB/TO. 214-B/ IURY MANSINI 
PRECIONETE ALVES MARSON – OAB/TO 4635. 
REQUERIDO: J. V. D. 
OBJETO: Para no prazo de dez (10) dias manifestar sobre a contestação de fl. 16/34.  

AUTOS: 2010.0012.3548-4/0. 
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO. 
REQUERENTE: K. S. M. 
ADVOGADO: DR. KLEITON SOUSA MATOS – OAB/TO. 4889. 
REQUERIDO: R. S. L. M. 
OBJETO: Para no prazo de dez (10) dias manifestar sobre a contestação de fl. 45/47 
 
AUTOS Nº 9.477/01 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
REQUERENTE: ANITA LUIZA DA SILVA e MURILLO LUIZ DA SILVA.  
ADVOGADO: (INTIMANDO): DRA. LUCIANA  FERREIRA LINS BALDO, OAB/TO Nº 1774; 
SAMUEL FERREIRA BALDO, OAB/TO Nº 1689. 
REQUERIDO: JASON LUIZ DA SILVA. 
DESPACHO( fl. 23): “Ouçam-se os autores. Araguaína-TO., 30/07/2009(ass) JOÃO RIGO 
GUIMARÃES, Juiz de Direito.”  
 
AUTOS Nº 13.619/05 
AÇÃO: INVENTÁRIO 
REQUERENTE: MIGUEL ANTONIO DA SILVA.  
ADVOGADO: (INTIMANDO): DR. ANDRÉ LUIZ BARBOSA MELO, OAB/TO Nº 1118. 
REQUERIDO: ESPÓLIO DE ARCANJA DOS SANTOS SILVA. 
DESPACHO( fl. 23): “Intime-se o inventariante pessoalmente, e seu procurador pelo DJE, 
para, em cinco dias, manifestar interesse no feito, sob pena de extinção. Araguaína-TO., 
22/11/2010(ass) José Roberto Ferreira Ribeiro, Juiz Substituto.”  
 
AUTOS Nº 2012.0003.0907-3/0 
AÇÃO: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 
REQUERENTE: J.M.L.  
ADVOGADO: (INTIMANDO): ELI GOMES DA SILVA FILHO, OAB/TO Nº 2796; 
ANDERSON MENDES DE SOUZA, OAB/TO Nº 4974. 
REQUERIDO: P.H.S.L. 
DESPACHO( fl. 19): “Defiro os benefícios da assistência judiciária. Intime-se a parte autora 
para emendar a inicial, juntando aos autos cópia da sentença homologatória e do acordo 
referente à pensão alimentícia de Pedro Henrique, no prazo de dez dias, sob pena de 
indeferimento da inicial. Araguaína-TO., 22/05/2012(ass) Julianne Freire Marques, Juíza  
de Direito.”  
 
AUTOS Nº 2012.0004.0811-0/0 
AÇÃO: REVISÃO DE ALIMENTOS 
REQUERENTE: G. G. DE S.  
ADVOGADO: (INTIMANDO): RAFAEL ELIAS N. ABRAO, OAB/TO Nº 3911. 
REQUERIDO: J. D. G. DE S. 
DESPACHO( fl. 41): “Intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de dez dias 
o acordo e sentença homologatória dos alimentos que pretende revisionar. Araguaína-TO., 
23/05/2012(ass) Julianne Freire Marques, Juíza  de Direito.”  
  

2ª Vara da Família e Sucessões 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS: 2011.0008.7582-8 – Embargos a Execução    
Partes: Giuflavio Giuseppe Ferraz x Rafael Duvirgem Ferraz    
Advogado: Dr Sandro Correia de Oliveira –OAB-TO 1.363  
OBJETO: Intimação do autor por seu advogado, para em 48 horas manifestar interesse no 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção, sem resolução do mérito.  
 

1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos nº 2011.0002.6633-3 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 
JURÍDICO 
Requerente: BENEDITO LOPES DA SILVA 
Advogado: HENRY SMITH 
Requerido: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ 
DESPACHO: Fls. 95 – “Ante a certificada inércia da parte requerida (fls. 68), VISTA ao 
douto órgão ministerial para manifestação. Intime-se.” 
 

2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS: 2012.0004.0805-5 – AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA 
Requerente: JOAO HOLANDA LEITE 
Advogado: Dr. Leonardo de Castro Volpe – OAB/TO 5007 
Requerido: MUNICIPIO DE CARMOLÂNDIA 
DESPACHO: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOAO HOLANDA LEITE 
em face do ato comissivo ptraticado pelo Prefeito em exercício do Município de 
Carmolândia-TO, o Sr. Jovecy Ribeiro Martins. Narra o impetrante, em breve síntese, que 
após ter sido afastado do cargo por decisão judicial teve seu vencimento reduzido em 
decorrência de medidas adotadas pelo prefeito em exercício, ora impetrado. Aduz que tal 
medida viola o seu direito liquido e certo, vez que a decisao proferida na ação civil por ato 
de improbidade administrativa não reconheceu o prejuízo dos vencimentos. Como cediço, 
a petição inicial do mandado de segurança deve atender aos requisitos do art. 282 e 283 
do CPC, com exceção do item IV do 282, uma vez que no mandado de segurança as 
provas devem acompanhar a inicial, pois o rito sumário não comporta comprovação 
posterior. No caso em apreço, verifico na inicial a ausência de alguns requisitos 
necessários para a admissão do mandamus, notadamente, a indicação correta do juízo, a 
qualificação da autoridade apontada como coatora; o pedido com suas especificações e o 
requerimento para notificação do impetrado. Além disso, esse meio processual reclama 
requisitos específicos, a saber, prova pré-constituída do direito que se alega ter. Sendo 
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que, no caso, não há comprovação do salário que o impetrante auferia, e do que passou a 
auferir em virtude do ato impetrado, bem como se houve lei, decreto, ou seja, a forma pela 
qual se deu o ato que entende ser ilegal. Destarte, INTIME-SE o impetrante para, no prazo 
de 10 (dez) dias, promover emenda à inicial, sob pena de indeferimento (CPC, arts. 267, I, 
e 284), com relação aos seguintes termos: a) Indicação correta do juízo a que a petição foi 
dirigida; b) qualificação da autoridade apontada como coatora; c) indicar os pedidos com 
suas especificações; d) requerimento de notificação do impetrado; e) trazer prova do ato 
ilegal praticado pela autoridade coatora. Intime-se. Cumpra-se. Araguaína-TO, 22 de maio 
de 2012. (ass.) Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito”. 
 
AUTOS: 2010.0004.2336-8 – AÇÃO ORDINARIA 
Requerente: MHALHANNY LOURENÇO MORAIS 
Advogado: Dr. André Francelino de Moura – OAB/TO 2621 
Requerido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: Procurador Geral do Estado 
Requerido: JARDILINA SALES MORAIS 
DESPACHO: “Certifique-se o decurso do prazo para parte autora se manifestar em réplica. 
Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 
produzir, justificadamente, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 
Araguaína-TO, 30 de abril de 2012. (ass.) Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito”. 
 

Juizado Especial Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AÇÃO: De Obrigação de fazer c/c Danos Morais com pedido de Liminar – 
nº23.897/2012  
Reclamante: Wander Nunes de Resende  
Advogado: Wander Nunes de Resende OAB-TO 657-B 
Reclamado: Valdemar Jose de Oliveira 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 17:15 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Declaratória com pedido de tutela Antecipada nº 24.053/2012  
Reclamante: Valdemar Jose de Olvieira 
Advogado: Raimundo Jose Marinho Neto OAB-TO 3.723 
Reclamado: Wander Nunes de Rezende 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 17:15 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Ordinária de Cobrança nº 24.039/2012  
Reclamante: Valdemar Jose de Oliveira  
Advogado: Raimundo Jose Marinho Neto OAB-TO 3.723 
Reclamado: Wander Nunes de Rezende 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a3) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 17:15 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Indenização por Danos Morais nº 23.247/2012  
Reclamante: Luciene Cursino de Sousa 
Advogado: Ricardo Ferreira de Rezende  OAB-TO 4.342 
Reclamado: TV Via Brasil- Jornal 54- TV Record News / Programa Primeira Mão 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 17:00 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Cobrança nº 22.037/2011 
Reclamante: Faculdade de Ciência do Tocantins Ltda ( FACIT ) 
Advogado: José Hilário Rodrigues OAB/TO 652-B 
Reclamado: Charles Ferreira 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 16:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Reparação de Danos Materiais e Morais – nº23.732/2012  
Reclamante:Laura Pereira Amorim 
Advogado: Emerson Cotini OAB-TO 2098 
Reclamado: HSBS Bank Brasil S.A 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 16:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Cobrança Indevida C/C Danos Morais nº 23.817/2012 
Reclamante: Dave Sollys dos Santos 
Advogado: Dave Sollys dos Santos OAB-TO 3.326 
Reclamado: Você Imobiliária  
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 16:15 horas, oportunidade 

em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Cobrança nº 22.410/2011  
Reclamante: Supermercado Encontro dos Amigos Ltda 
Advogado: Iury Mansini Precinotte A. Marson OAB-TO 4635 
Reclamado: Bitencourt & Queiroz Ltda  
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 15:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Obrigação de fazer com pedido cominatório c/c ação ... – nº24.071/2012  
Reclamante: Juca Marinho do Nascimento 
Advogado: Eli Gomes da Silva FIlho OAB-TO 2796 
Reclamado: Elida da Luz Pereira 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 15:15 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Ordinária de Cobrança nº 24.069/2012  
Reclamante: Fernanda Souza Bontempo 
Advogado: Fernanda Souza Bontempo OAB-TO 4.602 
Reclamado: Cristiane De Jesus Oliveira Rufino 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 15:00 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral 
Reclamante: Joaquina Silva Aguiar 
Advogado: Amanda Mendes dos Santos OAB-TO 4.392 
Reclamado: Banco do Brasil S/A 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 14:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Reparação  Por Danos Materiais e Morais – Nº 23.495/2012 
Reclamante: Jane Eufrásia de Oliveira Coelho 
Advogado: Marco Aurélio Barros Ayres OAB-TO  3691-B 
Reclamado: Banco do Brasil S/A 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 14:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Reintegração de Posse c/c Reparação Por Danos Morais - nº 23.234/2012  
Reclamante: Rejania Pedrosa de Souza 
Advogado: Rafaela Pamplona de Melo OAB-TO 4787 
Reclamado: José Natal  
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 13:15horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Cobrança nº 23.425/2012  
Reclamante: Jose Ribamar Falão Teixeira 
Advogado: Clarense Oliveira Coelho OAB-TO 4.615 
Reclamado: Luciano Laurindo de Oliveira 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 13:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Ind. Por Danos Materiais e Morais – nº23.310/2012 
Reclamante: Gaspar Ferreira de Sousa 
Advogado: Gaspar Ferreira de Sousa OAB-TO 2.893 
Reclamado: Neurivan Batista Rodrigues 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 13:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De indenização – nº 23.321/2012 
Reclamante: Uérmeson Morais Soares Lopes 
Advogado: Célia Cilene de Freitas Paz OAB-TO 1.375 
Reclamado: Luiz Carlos Dias Oliveira 
 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 17:15 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
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cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Indenização por danos materiais e morais-nº23.252/2012 
Reclamante: Divania Gonçalves da Silva Santos  
Advogado: Manoel Mendes Filho OAB-TO 960 
Reclamado: Copyline Informática Ltda 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 16:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Reivindicatória c/c imissão de posse e Indenização ... – nº24.120/2012 
Reclamante: Ivair Martins dos Santos Diniz 
Advogado: Gledson Glayton Martins de Sá  OAB-TO 4.952 
Reclamado: Zélia Pereira de Almeida 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 16:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Rescisão Contratual Com Ressarcimento de Valor Pago nº 24.187/2012  
Reclamante: Antonio dos Santos 
Advogado: Laedis Sousa da Silva Cunha OAB-TO 2915 
Reclamado: Neliane Aparecida Dias de Oliveira 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 16:15 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Indenização por Danos Materiais e morais- nº24.112/2012 
Reclamante: Hemerson Cavalcante da Silva/ Dayanne da Silva Saraiva 
Advogado:Fabiano Caldeira Lima OAB-TO 2493 
Reclamado: Banco Bradesco 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 16:00 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Indenização de Danos Morais –nº24.172/2012 
Reclamante: Dalton Nilio Alves dos Santos 
Advogado: Marcelo C. De Araujo OAB-TO 4.369 
Reclamado: Rodrigo Paes Feitosa/ Juliano Paes Feitosa/ Emerson Paes 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 15:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Reparação de Danos Materiais – nº23.759/2012 
Reclamante: Antonio de Sousa Lima Neto 
Advogado: Priscila F. Silva OAB-TO 2.482.B 
Reclamado: Denise Barreto de Sousa 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 15:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Manutenção de Posse – 23.870/2012 
Reclamante: Geraldo P. Filho/ Juliano De B. Veloso e lima 
Advogado: Jorge Mendes Ferreira Neto OAB/TO 4.217 
Reclamado: Eva Moura da Paz 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 15:15 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Indébito resultante de Ato Ilegal Cumulada com Ind....- nº23.883/2012 
Reclamante: Nayanne Dias Vieira Brandão 
Advogado:Rainer Andrade Marques OAB-TO 4.117 
Reclamado: Banco do Brasil s/a 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 15:00 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Reparação de Danos – nº24.054/2012  
Reclamante: Maria de Lourdes Calenti 
Advogado: Eunice Ferreira de Sousa kunh OAB-TO 529 
Reclamado: Laboratório Analisys  
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 14:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 

AÇÃO: De Repetição de Indébito c/c Restituição de valores pagos – nº24.074/2012  
Reclamante: Pollyana Toledo de Andrade Bovolato 
Advogado: André Francelino de Moura OAB-TO 2621 
Reclamado: Construtora e Incorporadora B & R Ltda 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 14:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Indenização por danos morais nº24.123/2012 
Reclamante: Joacy da Costa Junior 
Advogado: Marco Antonio Vieira Negrão OAB-TO 4.751 
Reclamado: Raimundo Cunha Cerqueira 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 14:15 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Repetição de Indébito c/c Reparação por danos morais nº23.519/2012 
Reclamante: Emanuel Pires Cunha 
Advogado: José Januario A. Matos Junior OAB-TO 1.725 
Reclamado: Ordem Nazarena (ESSE- Especialização e estudos avançados) 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 14:00 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Reclamatoria nº 23.356/2012  
Reclamante: Renata Christine Ferreira 
Advogado: Carlos Eurípedes G. Aguiar OAB/TO 1.570 
Reclamado: Paulo Resplandes Araujo 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 13:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: De Cobrança nº 23.574/2012  
Reclamante: Ivan Pires dos Santos 
Advogado: Orlando Rodrigues Pinto OAB-TO 1.092-A 
Reclamado: Epenge 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 25/06/2012, às 13:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
Ação: Anulatória – 20.484/2011 
Reclamante: Marcio Júnior Teles de Oliveira Menezes 
Advogada: Dra. Bianka Silva Marchesini – OAB/BA nº 23.878 
Reclamado: Marcus Vinicius Tolentino Cardoso 
Advogado: Dra. Êmili de Paula Cação - OAB/SP nº 260.123 
FINALIDADE: INTIMAR as partes e seus advogados para comparecerem na Sala de 
Audiências deste Juizado Especial Cível no dia 02/08/2012, às 16:00 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência UNA de conciliação e instrução. Ficam os advogados da 
partes cientificados de que deverão comparecer à audiência acompanhados de seu 
clientes que não serão intimados pessoalmente para o ato.  
 
Ação: Cobrança – 20.086/2010 
Reclamante: José Francisco da Silva 
Advogado: Dr. José Hobaldo Vieira – OAB/TO nº 1.722-A 
Reclamado: Banco Itaú S/A 
Advogado: Dr. Ulisses Melauro Barbosa - OAB/TO nº 4.367 
FINALIDADE: INTIMAR as partes e seus advogados para comparecerem na Sala de 
Audiências deste Juizado Especial Cível no dia 02/08/2012, às 15:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência UNA de conciliação e instrução. Ficam os advogados da 
partes cientificados de que deverão comparecer à audiência acompanhados de seu 
clientes que não serão intimados pessoalmente para o ato.  
 
Ação: Declaratória – 19.533/2010 
Reclamante: Diana Pereira de Sousa 
Reclamada: Avon Cosméticos Ltda 
Advogada: Dr. José Alexandre Cancela Lisboa Cohen - OAB/PA nº 12.415 
FINALIDADE: INTIMAR a parte reclamada e seu advogado para comparecerem na Sala 
de Audiências deste Juizado Especial Cível no dia 02/08/2012, às 15:00 horas, 
oportunidade em que será realizada audiência de instrução. Fica o advogado da parte 
cientificado de que deverá comparecer à audiência acompanhado de seu cliente que não 
será intimado pessoalmente para o ato.   
 
Ação: Reclamação – 19.678/2010 
Reclamante: Noé Soares de Araújo 
Advogada: Dr. Esaú Maranhão S. Bento – OAB/TO nº 4.020 
Reclamada: Adalice Reis da Silva 
Advogada: Dra. Ivair Martins dos Santos Diniz - OAB/TO nº 105-B 
FINALIDADE: INTIMAR as partes e seus advogados para comparecerem na Sala de 
Audiências deste Juizado Especial Cível no dia 02/08/2012, às 13:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência de instrução. Ficam os advogados da partes cientificados 
de que deverão comparecer à audiência acompanhados de seu clientes que não serão 
intimados pessoalmente para o ato.  
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 Ação: Reintegração de Posse Com Pedido de Embargo de Obra c/c Pedido  de 
tutela Antecipada nº.  18.919/2010 
Recorrente: Jose Martins Alves  
Advogado: Maria Brandão  Aguiar   OAB- To. 4.839 
Recorrido: Dorivan  Mamédio da Costal  
Advogado:  Maria José Rodrigues de Andrade Palácios e outros OAB- 1.139-B 
FINALIDADE: INTIMAR a parte reclamado  na pessoa do seu advogado para em 10 dias 
querendo contrarrazoar  o recurso inominado interposto pela o reclamante. 
 
 Ação: Declaração de inex. de Débito c/c  reparação por danos morais com  pedido 
de antecipação dos efeitos da tutela nº.  18.115/2010 
Recorrente: Fabiana Pereira de Oliveira 
Advogado: Marcelo c. de Araújo  Junior  OAB- To. 4.369 
Recorrido: Banco do Brasil  
Advogado:  Flávio Sousa de Araújo   OAB-2494-A 
FINALIDADE: INTIMAR a parte reclamante  na pessoa do seu advogado para em 10 dias 
querendo contrarrazoar  o recurso inominado interposto pela o reclamado 
 
 Ação: Declaração de inex. de Débito c/c  reparação por danos morais com  pedido 
de antecipação dos efeitos da tutela nº.  18.283/2010 
Recorrente: Dearley Kunh 
Advogado: Eunice Ferreira de Sousa Kunh OAB- To.529  2.128 
Recorrido: Banco IBI S/A Banco Multiplo 
Advogado:  Flávio Sousa de Araújo   OAB-2494-A 
FINALIDADE: INTIMAR a parte reclamante  na pessoa do seu advogado para em 10 dias 

querendo contrarrazoar  o recurso inominado interposto pela o reclamado. 
 
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela nº 22.443/2012  
Reclamante: Elton Gomes Ferreira 
Advogado: Eli Gomes da Silva Filho  OAB-TO 2.796-B 
Reclamado: Cláudio Barros de Brito/outros 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 15:25 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 

 
Autos nº 21.909/2011 – Execução  
Reclamante: Ruy B. Machado 
Advogado(a)-Cristiane Delfino R. Lins - OAB-TO 2119.B 
Reclamado: AHJ Construtora Ltda  
FINALIDADE- INTIMAR a advogada do autor para em cinco dias indicar o atual endereço 
do executado ou bens do devedor passíveis de constrição, sob pena de extinção do 
processo sem resolução do mérito. 
 
 Ação: De Indenização por Danos nº.  18.742/2010 
Recorrente: Jose Beto de Carvalho Andrade 
Advogado: Jeocarlos S. Guimarães  2.128 
Recorrido: Jamjoy  Viação Ltda. 
Advogado:  Altair Jose Damasceno  OAB-MA. 3416-A 
FINALIDADE: INTIMAR a parte reclamante  na pessoa do seu advogado para em 10 dias 
querendo contrarrazoar  o recurso inominado interposto pela o reclamado 
 
Ação: De cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT  nº.  22. 342/2011.   
Recorrente: Selvino Rodrigues Pacheco 
Advogado: André Francelino de Moura  OAB-TO. 2.621 
Recorrido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro - DPVAT 
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho  – OAB-To  3678-A 
INTIMAÇÃO: da parte reclamada na pessoa do seu advogado despacho ; Considerando 
que no JEC, não há execução  provisória, não  assistindo assim, interesse processual no 
pedido  de efeito  suspensivo ao recurso. Indefiro o pedido. Intime-se 
 
Ação: De cobrança de Seguro Obrigatório  DPVAT nº.  21. 303/2011.   
Recorrente: Manoel Alves Neto 
Advogado: Ricardo Lira Capurro OAB /To. 4826 
Recorrido: Seguradora  Bradesco  S/A 
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho – OAB-To  3678-A 
INTIMAÇÃO: da  parte reclamada na pessoa de seu advogado do despacho, O pedido 
efeito Suspensivo, deve  ser indeferido, eis que no JEC, não há execução provisória. 
Assim, indefiro o pedido 
 
Ação: De cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT nº. 21.860/2011.   
Recorrente: Emerson Lima Melo 
Advogado: Samira Valéria Davi da Costa OAB-TO.4739-A 
Recorrido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro - DPVAT 
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho – OAB-To 3678-A 
 INTIMAÇÃO: da parte reclamada na pessoa do seu Advogado para em 10 dias, querendo  
contrarrazoar  o recurso inominado interposto pelo o autor.  
 
Ação: De cobrança de Seguro DPVAT nº. 22.243/2011.   
Recorrente: José Jodeon Sousa Sales 
Advogado: Ricardo Lira Capurro OAB-TO. 4826 
Recorrido: Itaú Seguros  
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho – OAB-To.  3678-A 
INTIMAÇÃO da parte reclamante  na pessoa do seu advogado para em 10 dias querendo 
contrarrazoar  o recurso inominado interposto pelo o reclamado. 
 
AÇÃO: Manutenção de Posse nº 24.129/2012  
Reclamante: Jose Francisco Sousa Lima 
Advogado: Miguel Vinicius Santos OAB-TO 214-B 
Reclamado: Sariza Porphiro de Almeida Silva 

FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 28/06/2012, às 15:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Manutenção de Posse nº 24.084/2012  
Reclamante: Maria Rita Almeida da Silva 
Advogado: Miguel Vinicius Santos OAB-TO 214-B 
Reclamado: Sariza Porphiro de Almeida Silva 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 28/06/2012, às 15:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Manutenção de Posse nº 24.085/2012  
Reclamante: Irley Siqueira de Pinho 
Advogado: Miguel Vinicius Santos OAB-TO 214-B 
Reclamado: Sariza Porphiro de Almeida Silva 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 28/06/2012, às 15:15 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Manutenção de Posse nº 24.086/2012  
Reclamante: Mauro Antonio Macedo da Silva 
Advogado: Miguel Vinicius Santos OAB-TO 214-B 
Reclamado: Sariza Porphiro de Almeida Silva 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 28/06/2012, às 15:00 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Manutenção de Posse nº 24.083/2012  
Reclamante: Lidomar Pereira de Araújo 
Advogado: Miguel Vinicius Santos OAB-TO 214-B 
Reclamado: Sariza Porphiro de Almeida Silva 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 28/06/2012, às 14:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Cobrança nº 24.128/2012  
Reclamante: Raimunda de Sousa Silva 
Advogado: Miguel Vinicius Santos OAB-TO 214-B 
Reclamado: Sariza Porphiro de Almeida Silva 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 28/06/2012, às 14:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Manutenção de Posse nº 24.079/2012  
Reclamante: Dalzisa Dias da Silva Oliveira 
Advogado: Miguel Vinicius Santos OAB-TO 214-B 
Reclamado: Sariza Porphiro de Almeida 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 28/06/2012, às 14:15 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Manutenção de Posse nº 24.081/2012 
Reclamante: Gilsa Gomes da Silva 
Advogado: Miguel Vinicius Santos OAB-TO 214-B 
Reclamado: Sariza Porphiro de Almeida Silva 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 28/06/2012, às 14:00 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Manutenção de Posse nº 24.082/2012 
Reclamante: Maria Nely P. da Mata 
Advogado: Miguel Vinicius Santos OAB-TO 214-B 
Reclamado: Sariza Porphiro de Almeida Silva 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 28/06/2012, às 13:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Indenização por Danos Morais e Materiais nº 23.554/2012 
Reclamante: Edivaldo Gomes Brito 
Advogado: Fabrício Fernandes de Oliveira OAB-TO 1.976 
Reclamado: Bradesco Companhia de Seguro – Auto/Ré 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 17:00 horas, oportunidade 
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em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 

AÇÃO: Cobrança nº 23.246/2012 
Reclamante: Auto Placas Tocantins Ltda – ME/Fabio Lopes Rodrigues  
Advogado: Fabrício Fernandes de Oliveira OAB-TO 1.976 
Reclamado: Paulo Maria Morais Cavalcante – ME (Liko Confecções) 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 16:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Indenização por Dano Morais nº 23.403/2012 
Reclamante: Manoel Rodrigues Ferreira Filho 
Advogado: Fabrício Fernandes de Oliveira OAB-TO 1.976 
Reclamado: Deusivania Alves de Melo 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 16:25 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 

AÇÃO: Indenização por Danos Morais nº 23.404/2012 
Reclamante: Francisco de Assis França de Sousa 
Advogado: Fabrício Fernandes de Oliveira OAB-TO 1.976 
Reclamado: Deusivania Alves de Melo 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 16:10 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Indenização por Danos Morais nº 23.760/2012 
Reclamante: Erotino Pereira da Silva 
Advogado: Fabrício Fernandes de Oliveira OAB-TO 1.976 
Reclamado: Emival Pereira da Silva 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 15:55 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Indenização por Danos Morais nº 23.761/2012  
Reclamante: Cícero Alves Couto 
Advogado: Fabrício Fernandes de Oliveira OAB-TO 1.976 
Reclamado: José Hilário Brito dos Santos 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 15:40 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela nº 22.443/2012  
Reclamante: Elton Gomes Ferreira 
Advogado: Fabrício Fernandes de Oliveira OAB-TO 1.976 
Reclamado: Cláudio Barros de Brito/outros 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 15:25 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Cobrança nº 24.178/2012  
Reclamante: Ruy. B. Machado 
Advogado: Cristiane Delfino R. Lins OAB-TO 2.119-B 
Reclamado: Roque Jacoby 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 15:10 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Cobrança nº 24.176/2012 
Reclamante: E. Gomes Ferreira Lima - ME 
Advogado: Cristiane Delfino R. Lins OAB-TO 2.119-B 
Reclamado: Lecia Meire Gonçalves 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 15:00 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Cobrança nº 24.168/2012  
Reclamante: Maria Eroltides Cármino Leite de Assis 
Advogado: Cristiane Delfino R. Lins OAB-TO 2.119-B 
Reclamado: Djanira Vasconcelos dos Santos 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 14:55 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 

AÇÃO: Cobrança de Alugueis nº 24.020/2012  
Reclamante: Nacional Imóveis Vendas Corretagem e Adm. De Imóveis  
Advogado: Hermilene de Jesus Miranda T. Lopes OAB-TO 2.694 
Reclamado: Ângelo Cássio Bezerra Nascimento/outros 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 14:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 

AÇÃO: Cobrança de Aluguel e Acessórios da Locação nº 24.023/2012 
Reclamante: Nacional Imóveis Vendas Corretagem e Adm. De Imóveis 
Advogado: Hermilene de Jesus Miranda T. Lopes OAB-TO 2.694 
Reclamado: Pedro Guilherme Cardoso Costa Bringel/outros 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 14:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 

AÇÃO: Cobrança de Alugueis nº 24.022/2012  
Reclamante: Nacional Imóveis Vendas Corretagem e Adm. De Imóveis 
Advogado: Hermilene de Jesus Miranda T. Lopes OAB-TO 2.694 
Reclamado: Concrenorte Industria e Comércio Ltda 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 14:15 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 

AÇÃO: Devolução de Parcelas Pagas nº 23.549/2012  
Reclamante: Reginaldo Sousa Silva 
Advogado: Wanderson Ferreira Dias OAB-TO 4.167 
Reclamado: Imobiliária Real Imóveis 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 14:00 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 23.439/2012  
Reclamante: Paulo Lopes de Santana 
Advogado: Wanderson Ferreira Dias OAB-TO 4.167 
Reclamado: Auto-Forte Veiculo 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 13:45 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 

AÇÃO: Regressiva de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 23.836/2012  
Reclamante: Ótica Provisão Ltda - ME 
Advogado: Wanderson Ferreira Dias OAB-TO 4.167 
Reclamado: Motorola Industrial Ltda 
FINALIDADE- INTIMAR o(a) autora(o) e seu(a) advogado(a) para comparecerem na sala 
de audiências do Juizado Especial Cível no dia 26/06/2012, às 13:30 horas, oportunidade 
em que será realizada audiência conciliatória. Fica o(a) advogado(a) do (a)autor(a) 
cientificado(a) de que deverá comparecer à audiência acompanhado(a) de seu(a) cliente 
que não será intimado(a) pessoalmente para o ato. 
 

Juizado Especial da Infância e Juventude 

 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AÇÃO DE ADOÇÃO Nº 2011.0012.4761-8/0 
Requerentes: M.D.L.N.M. 
Requeridos: R.S.B. 
Advogado: Dr.ª  MARIA JOSÉ RODRIGUES A. PALÁCIOS –OAB/TO-1139-B (Curadora 
Especial) 
DESPACHO: “Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/07/2012, às 
164h3Omin. Intimem-se. Araguaína/TO, 29 de março de 2012. Julianne Freire Marques - 
Juíza de Direito  
 
AÇÃO DE ADOÇÃO Nº 2009.0008.2172-6/0 
Requerentes: M.A.F.G.M. 
Requeridos: N.D.S.F. e A.R.L. 
Advogado: Dr.ª  MARIA JOSÉ RODRIGUES A. PALÁCIOS –OAB/TO-1139-B (Curadora 
Especial) 
DESPACHO: “Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/07/2012, às 
16hOOmin. Intimem-se. Araguaína/TO, 09 de maio de 2012. Julianne Freire Marques - 
Juíza de Direito  

ARAGUATINS 

1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 

AUTOS Nº  2009.0009.2622-6 ou 2003/09 
Ação: Reclamação 
Requerente: JEUDECI TEIXEIRA DE SOUZA 
Requerido: PANAPROGRAM .COM 
FINALIDADE: INTIMAR a  parte autora do teor da SENTENÇA  proferida às fls. 21 dos 
autos, a seguir transcrita. “...Diante do exposto, considerando  a impossibilidade  de 
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citação por edital na égide da Lei dos juizados Especiais, EXTINGO O PROCESSO sem  
resolução do mérito, nos termos  do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e  sem 
honorários, ex vi do artigo  55 da Lei nº 9.099/95. Torno sem efeito a penhora realizada 
nos autos.  Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 
 
AUTOS Nº  369/03 
Ação: Reclamação 
Requerente: FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA SILVA 
Requerido: VALDECI FRANCISCO BARBOSA CÉSAR 
FINALIDADE: INTIMAR a  parte requerida do teor da SENTENÇA  proferida às fls. 23 dos 
autos, a seguir transcrita. “...Diante do exposto, considerando  o falecimento da parte 
autora e a inexistência   de habilitação de herdeiros,  EXTINGO O PROCESSO sem  
resolução do mérito, nos termos  do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e  sem 
honorários, ex vi do artigo  55 da Lei nº 9.099/95. Torno sem efeito a penhora realizada 
nos autos.  Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se  
 
AUTOS Nº  2010.0005.9805-2 ou 2190/10 
Ação: Reclamação 
Requerente: MARIA MOREIRA RODRIGUES 
Requerido: UTILAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 
FINALIDADE: INTIMAR as  partes do teor da SENTENÇA  proferida às fls. 20 dos autos, a 
seguir transcrita. “...Diante do exposto, considerando  a impossibilidade  de citação por 
edital na égide da Lei dos juizados Especiais, EXTINGO O PROCESSO sem  resolução do 
mérito, nos termos  do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e  sem honorários, ex 
vi do artigo  55 da Lei nº 9.099/95. Torno sem efeito a penhora realizada nos autos.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se  
 
AUTOS Nº  2010.0000.3861-8 ou 2062/10 
Ação: Reclamação 
Requerente: JOSEFA COIMBRA DE ALMEIDA 
Requerido: JOSÉ DIVINO 
FINALIDADE: INTIMAR as  partes do teor da SENTENÇA  proferida às fls. 14/15 dos 
autos, a seguir transcrita. “...Diante disso, JULGO EXTINTO  o processo sem resolução do 
mérito, nos termos do artigo 267, incisos III, do  Código de Processo Civil, aplicado 
subsidiariamente à Lei nº 9.099/95. Sem custas e  sem honorários, ex vi do artigo  55 da 
Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorrido o  prazo legal, arquive-se, 
com as cautelas de costume  
 
AUTOS Nº  2008.0000.4722-4 ou 1538/07 
Ação: Reclamação 
Requerente: FRANCISCO SOARES BRANDÃO  
Requerido: SEBASTIÃ EUSTÁQUIO DA SILVA 
FINALIDADE: INTIMAR as  partes do teor da SENTENÇA  proferida às fls. 19/20 dos 
autos, a seguir transcrita. “...Diante disso, JULGO EXTINTO  o processo sem resolução do 
mérito, nos termos do artigo 267, incisos III, do  Código de Processo Civil, aplicado 
subsidiariamente à Lei nº 9.099/95. Sem custas e  sem honorários, ex vi do artigo  55 da 
Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorrido o  prazo legal, arquive-se, 
com as cautelas de costume 
 
AUTOS Nº  2007.0002.3983-4 ou 1349/07 
Ação: Reclamação 
Requerente: ROSEANE URBANO DE SOUSA 
Requerido: CARLENE RIBEIRO DA SILVA 
FINALIDADE: INTIMAR as  partes do teor da SENTENÇA  proferida às fls. 23 dos autos, a 
seguir transcrita. “...Diante do exposto, ante  a inexistência  de bens  passíveis de penhora, 
JULGO EXTINTA A PRESNTE  EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 53, §4º, da Lei nº 
9.099/95. Sem custas e  sem honorários, consoante artigo  55 da Lei nº 9.099/95. 
Desentranhem-se os documentos constantes nos autos e devolvam-se ao exeqüente. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.   
 
AUTOS Nº  2009.0000.1333-6 ou 1763/09 
Ação: Reclamação 
Requerente: JOELMY PAZ SOUZA 
Requerido: RAIMUNDA GOMES MARQUES 
FINALIDADE: INTIMAR as  partes do teor da SENTENÇA  proferida às fls. 22 dos autos, a 
seguir transcrita. “...Diante do exposto, considerando  a impossibilidade  de citação por 
edital na égide da Lei dos juizados Especiais, EXTINGO O PROCESSO sem  resolução do 
mérito, nos termos  do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e  sem honorários, ex 
vi do artigo  55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 
julgado, arquive-se.  
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos nº 2010.0005.9754-4 
Ação: Manutenção de Posse 
Requerente: AQUILES PEREIRA DE SOUSA 
Adv: Dr. (a) Renato Jácomo, OAB/TO 185-A 
Requeridos: COOPERATIVA DOS AREEIROS DE ARAGUATINS e Outros 
 
DESPACHO: Intime-se o autor para recolher as custas processuais no prazo de 30, dias, 
sob pena de cancelamento da distribuição. Araguatins, 08.05.12. José Carlos Tajra Reis 
Júnior- Juiz de Direito Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins-TO. 
 
Autos nº 2008.0003.9743-8 
Ação: Cautelar inominada 
Requerente: AQUILES PEREIRA DE SOUSA 
Adv: Dr. (a) Renato Jácomo, OAB/TO 185-A 
Requerido: ASSEARA-Associação dos Areeiros de Araguatins 
Adv. Dr. joão de Deus Miranda Rodrigues Filho, OAB/TO 1354 
DESPACHO: Manifeste o autor sobre a contestação, bem como sobre os documentos 
juntados posteriormente. Araguatins, 08.05.12. José Carlos Tajra Reis Júnior- Juiz de 

Direito Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins-TO. 

Autos nº 2012.0002.9622-2 
Ação: Impugnação ao Valor da Causa 
Requerente: AQUILES PEREIRA DE SOUSA 
Adv. Dr. Renato Jácomo OAB-TO 185 
Requerido: PEDRO ALCANTARA MARQUES DE OLIVEIRA 
Fica o autor por seu procurador intimado para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 
sobre a contestação de fls. 09/17.  
 
Autos nº 2012.0000.0553-8 
Ação: Consignação em Pagamento 
Requerente: EUZIVAN DOS SANTOS PEREIRA 
Adv: Dr. (a) Thiago Aguiar Souza, OAB/MA 10.641 
Requerido: BANCO BV FINANCEIRA S/A 
DECISÃO: ...Desta forma, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA,  tendo em vista o não atendimento dos requisitos previstos no artigo 4º da Lei 
nº 1.060/50 combinado com o artigo 1º da Lei nº 7.115/83. Determino à Contadoria Judicial 
que proceda ao cálculo das custas processuais. Após, intime-se o requerente para que 
efetue o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da 
distribuição. Transcorrido o prazo acima sem cumprimento, certifique a Escrivã Judicial 
para cancelamento da distribuição. Araguatins, 05.03.12. José Carlos Tajra Reis Júnior- 
Juiz de Direito Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins-TO. 
 
EDITAL DE   INTMAÇÃO   COM    PRAZO   DE   30   DIAS.  
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível 
desta Comarca de 3ª Entrância de Araguatins, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais, etc.FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos 
de Execução Fiscal - Processo nº 2011.0005.0023-9 e/ou 4.737/11, que tem como 
Exeqüente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e Executado: DAYANE ALENCAR BORGES, 
CPF nº 864.426.352-87, atualmente em lugar incerto e não sabido. E por este meio, CITA-
SE a parte executada supra de todos os termos da presente ação, bem assim, para no 
prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, expressa na inicial, no valor de R$ 1.877,80 (um 
mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), com os juros, multa de mora e 
encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa Nº J-3457/2010, ou, nesse mesmo prazo, 
garantir a execução, observando as formalidades legais, sob pena de lhes serem 
penhorados ou arrestados, tantos de seus bens, quanto bastem para garantir a Execução 
(Lei nº 6.830/80, art. 8º, IV). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito Titular que fosse expedido o 
presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de maio de 2012. Eu Ruth de S. 
A. da Silva, Técnica Judiciária que digitei e conferi. JOSÉ CARLOS TAJRA REIS 
JUNIORJUIZ DE DIREITO TITULAR NA VARA CÍVEL DESTA COMARCA  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº  2011.0009.0187-0 ou  4832/11 
Ação: Mandado de Segurança 
Impetrante: SEMUSA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-TO 
Advogado: (a) Dr. (a) João de Deus Miranda Rodrigues Filho  OAB/TO 1354 
Impetrado: CELTINS- CENTRAL DE ENERGIA ELÉTRICA  DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: (a) Dr. (a) Phelippe  Bittencourt  OAB/TO 1073 

FINALIDADE: INTIMAR as  partes e seus  procuradores do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 102/109 dos autos, a seguir  transcrita. “....Diante do exposto, em consonância  com 
o parecer  ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA  PLEITEADA, para o fim de determinar 
que a impetrada se abstenha a suspender o  fornecimento de  energia  elétrica à  
impetrante, em razão de inadimplência no  pagamento, por  entender que a atividade  em 
questão, captação e distribuição de água, é  considerada como serviço  público essencial. 
Deixo de condenar  em honorários  advocatícios, atendendo ao enunciado consolidado na 
súmula 105 do STJ. Custas pelo Impetrado.Sentença  sujeita a reexame necessário, por 
força  do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12016/2009, devendo, após o prazo de interposição de 
recurso pelas partes, sem  a oferta do mesmo, proceda-se a remessa dos autos  ao 
Egrégio  Tribunal de Justiça do  Estado do Tocantins. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Cientifique-se o representante  do Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 
arquive-se e dê-se  baixa na distribuição. 

Autos nº 2008.0001.0924-6 
Ação: Cautelar inominada 
Requerente: AQUILES PEREIRA DE SOUSA 
Adv: Dr. (a) Renato Jácomo, OAB/TO 185-A 
Requerido: ASSEARA-Associação dos Areeiros de Araguatins 
Adv. Dr. joão de Deus Miranda Rodrigues Filho, OAB/TO 1354 
DESPACHO: A presente cautelar já foi julgada e devidamente cumprida. Assim, intimem-
se as partes para que manifestem sobre eventual interesse na continuidade do feito 
cautelar. Ressalte-se que a sentença já transitou em julgado, então, eventual pedido deve 
considerar tal situação. Araguatins, 08.05.12. José Carlos Tajra Reis Júnior- Juiz de Direito 
Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins-TO. 
 
AUTOS Nº  2009.0002.9708-3 ou  4036/10 
Ação: Mandado de Segurança 
Impetrante: DENILDE  MORAES DA SILVA 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO 
Impetrado: Ato Administrativo do Prefeito Municipal de Buriti do Tocantins – ALVIMAR 
CAYRES ALMEIDA 
Advogado: (a) Dr. (a) Cássia Rejane Teixeira  OAB/TO 3414-A 
FINALIDADE: INTIMAR a parte impetrada por sua  procuradora do teor da SENTENÇA  
proferida às fls. 65/69 dos autos, a seguir  transcrita. “....Diante do exposto, CONCEDO A 
SEGURANÇA  PLEITEADA, tornando nula a Portaria  nº 37-A/2009 que  removeu a 
impetrante para  a Escola Municipal Canaã,  assegurando o direito da impetrante 
DENILDE  MORAES DA SILVA  de permanecer  exercendo  suas funções  junto no  
Colégio Luiz Gonzaga. Deixo de condenar  em honorários  advocatícios, atendendo ao 
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enunciado consolidado na súmula 105 do STJ. Custas pelo Impetrado. Por força  do artigo 
12, parágrafo único,  da Lei nº 1.533/53, após o prazo de interposição de recurso pelas 
partes, sem  a oferta do mesmo, proceda-se a remessa dos autos  ao Egrégio  Tribunal de 
Justiça deste Estado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o representante  
do Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas  legais.  
 
AUTOS Nº  2011.0000.1930-1 ou  4613/11 
Ação: Mandado de Segurança 
Impetrante: L.J.S.M. representado pela  sua genitora DAIANA DE SOUSA SANTOS 
MIRANDA 
Advogado: (a) Dr. (a) WELLYNTON DE MELO  OAB/TO 1437  
Impetrado: DIRETORA DA ESCOLA EVANGÉLICA DANIEL BERG 
FINALIDADE: INTIMAR a parte impetrante por seu  procurador do teor da SENTENÇA  
proferida às fls. 39/45 dos autos, a seguir  transcrita. “....Diante do exposto, com 
fundamento no art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e art. 5º, inciso LXIX, da  Constituição  
Federal, CONCEDO A SEGURANÇA DEFINITIVA, mantendo a decisão liminar, para  que 
a matricula do impetrante  seja  mantida incólume. Condeno a impetrada no pagamento 
das custas  processuais. Deixo de condenar  em honorários  advocatícios, atendendo ao 
enunciado consolidado na súmula 105 do STJ. Sentença  sujeita a reexame necessário, 
por força  do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12016/2009, devendo, após o prazo de interposição 
de recurso pelas partes, sem  a oferta do mesmo, proceda-se a remessa dos autos  ao 
Egrégio  Tribunal de Justiça do  Estado do Tocantins. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Cientifique-se o representante  do Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 
arquive-se e dê-se  baixa na distribuição.  
 
AUTOS Nº  2012.0000.4764-8 ou  5112/12 
Ação: Mandado de Segurança 
Impetrante: B.C.P. representado pelo  seu genitor LEONINO CARDOSO PONTES 
Advogado: (a) Dr. (a) Andréa Gonzalez Graciano  OAB/GO 20.451 
Impetrado: DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL ALDINAR GONÇALVES DE CARVALHO 
– ROSÂNGELA VIEIRA BORGES 
FINALIDADE: INTIMAR a parte impetrante por sua  procuradora do teor da SENTENÇA  
proferida às fls. 66/71 dos autos, a seguir  transcrita. “....Diante do exposto, CONCEDO A 
SEGURANÇA PLEITEADA, a fim de ratificar  a liminar concedida, e, consequentemente, 
legitimar a certificação de conclusão  do Ensino Fundamental conferida ao impetrante 
BRENNER CRISPIM PONTES. Condeno a impetrada no pagamento das custas 
processuais. Deixo de condenar  em honorários  advocatícios, atendendo ao enunciado 
consolidado na súmula 105 do STJ. Sentença  sujeita a reexame necessário, por força  do 
artigo 14, § 1º, da Lei nº 12016/2009, devendo, após o prazo de interposição de recurso 
pelas partes, sem  a oferta do mesmo, proceda-se a remessa dos autos  ao Egrégio  
Tribunal de Justiça do  Estado do Tocantins. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cientifique-se o representante  do Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-
se e dê-se  baixa na distribuição.  
 
AUTOS Nº  2011.0000.1787-2 ou 4595/11 
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA 
Impetrante: PATRICIA GOMES DA CRUZ 
Advogado: (a) Dr. (a) Luiz Alberto Avelar dos Santos  OAB/MA 4845 
Impetrado: PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUATINS 
FINALIDADE: INTIMAR a Impetrada e seu procurador, do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 89 dos autos, a seguir transcrita. “....Ante  o  exposto,  com fundamento no art. 267, 
inciso I, do Código  de Processo Civil, indefiro a petição inicial, e consequentemente, 
JULGO EXTINTO o  presente processo sem apreciação do mérito. Sem custas. Sem 
honorários. Publique. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 
as formalidades de estilo.  
 
AUTOS Nº  2011.0000.1788-0 ou 4594/11 
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA 
Impetrante: ELIZANGELA FERNANDES RIBEIRO 
Advogado: (a) Dr. (a) Luiz Alberto Avelar dos Santos  OAB/MA 4845 
Impetrado: PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUATINS 
FINALIDADE: INTIMAR a Impetrada e seu procurador, do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 92 dos autos, a seguir transcrita. “....Ante  o  exposto,  com fundamento no art. 267, 
inciso I, do Código  de Processo Civil, indefiro a petição inicial, e consequentemente, 
JULGO EXTINTO o  presente processo sem apreciação do mérito. Sem custas. Sem 
honorários. Publique. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 
as formalidades de estilo. 
 
AUTOS Nº  2011.0002.7638-0 ou 467011 
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA 
Impetrante: GISELE DA SILVA MEDEIROS 
Advogado: (a) Dr. (a) Shirlene Cabral Silva Nascimento  OAB/MA 9468 
Impetrado: PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUATINS 
 
FINALIDADE: INTIMAR a Impetrante e sua procuradora, do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 99 dos autos, a seguir transcrita. “....Dessa maneira, com fundamento no artigo 257 
do CPC, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Isento de custas 
processuais, face a extinção ser  exatamente pelo não pagamento destas. Transitada em 
julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente 
de nova conclusão ao Juízo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
AUTOS Nº  2011.0004.9902-8 ou 3809/10 
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA 
Impetrante: GRACIETE MARIA SANTOS 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO 
Impetrado: PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUATINS 
Advogado: (a) Dr. (a) Andréa Gonzalez Graciano  OAB/GO 20.451 
 
FINALIDADE: INTIMAR o Impetrado e sua procuradora, do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 52 dos autos, a seguir transcrita. “....Diante do exposto,  EXINGO o feito sem 
resolução  do mérito, nos termos do  disposto no artigo 267, inciso VIII, do código de 

Processo Civil. Defiro pedido de justiça  gratuita. Publique-se, Registre-se. Intime-se. 
Cientifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se.  
 
AUTOS Nº  2010.0000.4154-6 ou 3809/10 
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA 
Impetrante: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS 
Advogado: (a) Dr. (a) lLeonide Santos Sousa Saraiva OAB/MA 9334 
Impetrado: BATOLOMEU VALERIO DA SILVA 

FINALIDADE: INTIMAR o Impetrante e seu procurador, do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 23 dos autos, a seguir transcrita. “....Diante do exposto,  EXINGO o feito sem 
resolução  do mérito, nos termos do  disposto no artigo 267, inciso VIII, do código de 
Processo Civil. Defiro pedido de justiça  gratuita. Publique-se, Registre-se. Intime-se. 
Cientifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

AUTOS Nº  2008.0008.4516-3 ou 2645/08 
Ação: Cobrança 
Requerente: ADÃO JUSSELINO DE LISBOA 
Advogado: (a) Dr. (a) Renato Santana Gomes  OAB/TO 243 
Requerido: ALCYR ALCÂNTARA DE OLIVEIRA 
Advogado: (a) Dr. (a) Vinícius Medeiros Silva Gomes   OAB/MA 8357 
 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes  e seus procuradores, intimados do teor da SENTENÇA  
proferida às fls. 59/61 dos autos, a seguir transcrita. “....Diante do exposto,  e com as 
considerações  acima  delineadas JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 
autor, e,  em  conseqüência JULGO EXTINTO  O PROCESSO  COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, nos termos do 269, inciso I, do Código  de Processo Civil. Condeno o autor  no 
pagamento das custas  processuais  e em honorários advocatícios,  estes arbitrados  no 
valor  de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos  do artigo 20, §4º do Código de Processo 
Civil. Publique-se., Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 
cautelas legais. 
 
AUTOS Nº  2010.0000.3844-8 ou 3532/10 
Ação: Cobrança 
Requerente: JOANA EDVIRGES  DA CONCEIÇÃO VILA NOVA 
Advogado: (a) Dr. (a) Manoel Vieira da Silva  OAB/TO 2210 
Requerido: MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA 
Advogado: (a) Dr. (a) Cristiane Aparecida de Carvalho   OAB/TO 1679 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes  e seus procuradores, intimados do teor da SENTENÇA  
proferida às fls. 31/34 dos autos, a seguir transcrita. “....Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE O PEDIDO,  por  reputar prescrita a pretensão da parte  autora e, 
consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 
artigo 269, inciso IV, do Código  de Processo Civil. Condeno a demandante no pagamento 
das custas  processuais  e em honorários advocatícios,  estes arbitrados  no valor  de R$ 
1.000,00 (mil reais), nos termos  do artigo 20, §4º do Código de Processo Civil. Publique-
se., Registre-se. Intimem-se nos  termos do artigo 475 do  Código de Processo Civil . Após 
o trânsito em julgado e o fim do prazo para a execução do julgado nos próprios autos, 
arquive-se com as cautelas legais.  
 
AUTOS Nº  2011.0010.0234-8 ou 4909/11 
Ação: Alvará 
Requerente: LUCILEI  RIBEIRO REZENDE E OUTROS 
Advogado: (a) Dr. (a) João de Deus Miranda Rodrigues Filho  OAB/TO 1354 
INTIMAÇÃO: Ficam os autores e seu procurador, intimados do teor da SENTENÇA  
proferida às fls. 41/44 dos autos, a seguir transcrita. “....Diante do exposto, JULGO 
EXTINTO O PROCESSOO SEM RESOLUÇÃO  DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, 
inciso VI, do código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Publique-se, Registre-se. 
Intimem-se. Após o trânsito  em julgado, arquive-se. 
 
AUTOS Nº  2010.0005.9981-4 ou 4427/10 
Ação: Cautelar de Exibição de Documentos 
Requerente: NILSON ALVES DA SILVA 
Advogado: (a) Dr. (a) lLeonide Santos Sousa Saraiva OAB/MA 9334 
Requerido: ANDRÉ LEONARDO CASSIANO DE OLIVEIRA 
Advogado: (a) Dr. (a) João de Deus Miranda Rodrigues Filho  OAB/TO 1354 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes e seus procuradores, intimados do teor da SENTENÇA  
proferida às fls. 59/60 dos autos, a seguir transcrita. “....Diante do exposto, e considerando 
a perda do objeto da presente ação, EXINGO O PROCESSOO SEM RESOLUÇÃO  DO 
MÉRITO, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do código de Processo Civil. Condeno  
o autor no  pagamento das custas processuais. Deixo de  condenar  no pagamento de  
honorários por  entender não ter havido sucumbência, bem como pela  perda do objeto ter 
ocorrido  após o ajuizamento da lide, em decorrência  de ato praticado pelo réu. Publique-
se, Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito  em julgado, arquive-se, na  forma da lei.  
 
AUTOS Nº  2010.0000.4086-8 ou 3887/10 
Ação: Declaratória de Inexistência de  Relação Jurídica  
Requerente: TEREZINHA CESAR DAS CHAGAS 
Advogado (a): Dr. (a) Renato Rodrigues Parente - OAB/TO  1978 
Requerido: ATLÂNTICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
NÃO PADRONIZADOS 
Advogado: (a) Dr. (a) José  Edgard da Cunha Bueno Filho   OAB/TO 4574-A 
Requerido: BRASIL TELECOM S.A 
Advogado: (a) Dr. (a) Vitor  Gutieres Ferreira Milhomem   OAB/TO 4929 
 
FINALIDADE: INTIMAR as  partes e seus procuradores do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 194 dos autos, a seguir transcrita. “...Nestas condições, tendo em vista a satisfação 
da obrigação fiscal perseguida através  da petição inicial, DECLARO EXTINTA A 
PRESENTE EXECUÇÃO, com fulcro nos artigos 794, I e 795 do Código de Processo Civil. 
Custas na forma da Lei pelos requeridos.   Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  Após o 
trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.  
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AUTOS Nº 2012.0002.9545-5  ou 5240/12 
Ação: Concessão de Pensão por  Morte 
Requerente: JOAQUIM PERIERA DOS SANTOS 
Advogado (a): Dr. (a) Eder César dos Santos - OAB/TO  3607 
Requerido(a): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu procurador, intimados do teor da decisão  proferida 
às fls. 22/23, dos autos, a seguir transcrita. DECISÃO: ...Diante do exposto, com base  nas  
argumentações  acima declinadas, INDEFIRO O PEDIDO DE  ANTECIPAÇÃO DA 
TUTELA. Defiro o pedido de assistência gratuita  por ter sido  formulado nos termos do art. 
4º da Lei 1.060/50. Cite-se o Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS, para  tomar 
conhecimento da presente ação e, querendo,  contesta-la  no pra de 60 (sessenta) dias. 
Intimem-se. 
 
AUTOS Nº  2011.0004.9910-9 ou 4711/11 
Ação: Cautelar de Arresto 
Requerente: LEBAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  LTDA 
Advogado: (a) Dr. (a) Maycon Sulivan R. de Mesquita  OAB/GO 19974 
Requerido: CARLOS DOS SANTOS  ROZAL  
 
FINALIDADE: INTIMAR a  parte autora e seu procurador do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 42 dos autos, a seguir transcrita. “...Dessa maneira, com fundamento no artigo 257 
do CPC, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Isento de custas 
processuais, face a extinção ser  exatamente pelo não pagamento destas. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na 
distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao Juízo  
 
AUTOS Nº  2008.0001.0942-4 ou 2545/08 
Ação: COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO 
Requerente: SINTRAS-TO – SINDICATO DOS TRABALHADORES  EM SAÚDE DO 
ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: (a) Dr. (a) Marco Túlio de Alvim Costa  OAB/TO 4252-A e Kare Marques 
Santos OAB/MG 90.327 
Requerido: MUNICÍPIO DE ARAGUATINS-TO 
 
FINALIDADE: INTIMAR a  parte autora e seus procuradores do teor da SENTENÇA  
proferida às fls. 73/79 dos autos, a seguir transcrita. “...Ante o exposto, JULGO  
PARCIALMENTE PROCEDENTES  os pedidos formulados pelo autor  SINDICATO DOS 
TRABALHADORES  EM SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS, a  fim de  CONDENAR o  
requerido MUNICÍPIO DE ARAGUATINS no  pagamento de adicional de insalubridade aos 
servidores  da saúde cedidos  ao mesmo  pelo Estado do Tocantins e que estejam  lotados 
em unidade  hospitalares e afins, com a gradação  estabelecida  pelas Leis nº 1.708/2006 
e 1.861/2007. Ainda, CONDENO  o requerido no pagamento dos valores retroativos desde 
a data de julho de 2006 até a inclusão do adicional na  folha de pagamento dos 
Servidores, devendo-se  incidir juros de 0,5% ao mês  e correção monetária  pelo INPC da 
data que cada parcela deveria ser paga até o efetivo pagamento. Por fim, CONDENO o 
requerido no pagamento das custas processuais  e honorários  advocatícios, estes  
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Após o trânsito em julgado e o fim do prazo para a execução do julgado nos 
próprios autos, arquive-se com as cautelas legais. 
 
AUTOS Nº  2008.0004.4200-0 ou 2567/08 
Ação: COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO 
Requerente: SINTRAS-TO – SINDICATO DOS TRABALHADORES  EM SAÚDE DO 
ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: (a) Dr. (a) Marco Túlio de Alvim Costa  OAB/TO 4252-A e Kare Marques 
Santos OAB/MG 90.327 
Requerido: MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS-TO 
Advogado: (a) Dr. (a) Cássia Rejane Teixeira  OAB/TO 3414-A 

 
FINALIDADE: INTIMAR as  partes e seus procuradores do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 126/134 dos autos, a seguir transcrita. “...Ante o exposto, JULGO  PARCIALMENTE 
PROCEDENTES  os pedidos formulados pelo autor  SINDICATO DOS 
TRABALHADORES  EM SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS, a  fim de  CONDENAR o  
requerido MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS no  pagamento de adicional de 
insalubridade aos servidores  da saúde cedidos  ao mesmo  pelo Estado do Tocantins e 
que estejam  lotados em unidade  hospitalares e afins, com a gradação  estabelecida  
pelas Leis nº 1.708/2006 e 1.861/2007. Ainda, CONDENO  o requerido no pagamento dos 
valores retroativos desde a data de julho de 2006 até a inclusão do adicional na  folha de 
pagamento dos Servidores, devendo-se  incidir juros de 0,5% ao mês  e correção 
monetária  pelo INPC da data que cada parcela deveria ser paga até o efetivo pagamento. 
Por fim, CONDENO o requerido no pagamento das custas processuais  e honorários  
advocatícios, estes  arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e o fim do prazo para a execução 
do julgado nos próprios autos, arquive-se com as cautelas legais. 
 
AUTOS Nº  2008.0009.8951-3 ou 300909 
Ação: Exceção  de Incompetência 
Requerente: UNITINS- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS 
Advogado: (a) Dr. (a) Adriano Bucar  Vasconcelos  OAB/TO 2438 
Requerido: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO BICO DO PAPAGAIO 
Advogado: (a) Dr. (a) João de Deus Miranda Rodrigues Filho  OAB/TO 1354 

 
FINALIDADE: INTIMAR as  partes e seus procuradores do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 27/29 dos autos, a seguir transcrita. “...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A 
PRESENTE EXCEÇÃO e, de conseqüência,  declaro a incompetência  deste  Foro  para 
processar e julgar  a ação acima identificada, com fundamento no artigo 111 do Código de 
Processo  Civil e Súmula 335 do STF.  De conseqüência , determino a remessa dos autos 
à Comarca de  Palmas/TO, devendo a Escrivania  extrair cópias para arquivo. Traslade-se 
cópia da presente decisão para a ação principal e para as processos em apenso. Antes, 
porém,  intimem-se as partes  da sentença. Proceda-se as anotações de estilo.    Publique-
se. Registre-se. Cumpra-se. 

AUTOS Nº  2009.0001.9974-0 ou 2722/09 
Ação: Exceção  Declinatória Fori  
Requerente: MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS 
Advogado: (a) Dr. (a) Jonathan Oliveira de Pontes  OAB/PA 14.210-A 
Requerido: JOSÉ ALCIDES LINO DE SOUZA 
Advogado: (a) Dr. (a) Renato Jácomo OAB/TO 185 
FINALIDADE: INTIMAR as  partes e seus procuradores do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 27/29 dos autos, a seguir transcrita. “...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A 
PRESENTE EXCEÇÃO e,, de conseqüência,  declaro a incompetência  deste  Foro  para 
processar e julgar  a ação acima identificada, com fundamento no artigo 111 do Código de 
Processo  Civil e Súmula 335 do STF.  De conseqüência , determino a remessa dos autos 
à Comarca do  Curionópolis/PA, devendo a Escrivania  extrair cópias para arquivo. 
Traslade-se cópia da presente decisão para a ação principal e para as processos em 
apenso. Antes, porém,  intimem-se as partes  da sentença. Proceda-se as anotações de 
estilo.    Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
AUTOS Nº  2006.0006.9929-2 ou 2268/06 
Ação: Declaratória  c/c Pedido  de Tutela  Antecipada 
Requerente: MARIO NUNES TOMAZ DE AQUINO 
Advogado: (a) Dr. (a) Erley Pimenta Fernandes OAB/TO 7168 
Requerido: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO E OUTROS 
FINALIDADE: INTIMAR a  parte autora e seu procurador do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 35/36 dos autos, a seguir transcrita. “...Diante disso, tendo em vista o abandono da 
causa da parte  autora  e sua ausência  de interesse, JULGO EXTINTO O PROCESSO 
sem resolução do mérito, nos termos  do disposto no artigo  267, incisos II e III, do Código 
de Processo Civil. Condeno o autor no pagamento  de custas  processuais. Sem  
honorários advocatícios, pois  não houve sequer a citação dos requeridos.  Publique-se. 
Registre-se. Intime-se.  Após o trânsito  em julgado, arquive, na forma da lei.  
 
AUTOS Nº  2011.0009.9999-3 ou 2370/11 
Ação: Declaratória de Nulidade de cláusula contratual 
Requerente: GILMAR  SILVA DE OLIVEIRA  
Advogado: (a) Dr. (a) GILMAR  SILVA DE OLIVEIRA OAB/TO 4591 
Requerido: ASSTRABNORTE – ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO BRASIL 
NORTE 
FINALIDADE: INTIMAR a  parte autora do teor da SENTENÇA  proferida às fls. 54/56 dos 
autos, a seguir transcrita. “...Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTENCIA  
JUDICIÁRIA  GRATUITA,  tendo em vista o  não  atendimento dos requisitos previstos no 
artigo 4º da Lei  nº 1.060/50 combinado com o artigo 1º da Lei nº 7.115/83.  Em 
decorrência  da decisão acima, bem como nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei nº 
9.099/1995, DECLARO deserto  o recurso inominado de folhas 19/46, por esse motivo, 
deixo de recebe-lo, com fulcro no disposto no §1º do  artigo 42 da Lei 9.099/1995.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.  
 
AUTOS Nº  2008.0003.1202-5 ou 1720/08 
Ação: Reclamação 
Requerente: ANA RIBEIRO  DE ARAÚJO 
Advogado (a): Defensor Público 
Requerido: CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: (a) Dr. (a) PHILIPPE BITTENCOURT BOAB/TO 1073 
FINALIDADE: INTIMAR a  parte requerida e seu procurador do teor da SENTENÇA  
proferida às fls. 96/106 dos autos, a seguir transcrita. “...Ante o exposto, JULGO 
PARCIALMENTE  procedente a reclamação, para o fim de determinar que a requerida 
REDE CELTINS – CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS  se 
abstenha  de interromper/suspender o fornecimento de energia elétrica  à  autora em  
razão  da dívida discutida nestes autos, a qual considero inexistente na forma acima 
detalhada.  Em conseqüência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos  
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo  Civil. Sem custas e sem honorários.   
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 
formalidades de estilo  
 
AUTOS Nº  2009.0008.0269-1 ou 3324/09 
Ação: Cautelar Inominada 
Requerente: LILIAN MARTINS RODRIGUES 
Advogado: (a) Dr. (a) João de Deus Miranda Rodrigues Filho  OAB/TO 1354 
Requerido: FRANCISCO ANILTON FEITOSA DA COSA 
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora e seu  procurador do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 09/10 dos autos, a seguir transcrita. ...Diante  do exposto, considerando a perda do 
objeto, EXTINGO A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos  termos do 
artigo 267,VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado,  dê-se baixa na 
distribuição e arquive-se.  
 
AUTOS Nº  2010.0006.0201-7 ou 4459/10 
Ação: Cautelar de  Exibição 
Requerente: RONALDO RODRIGUES PARENTE 
Advogado (a): Dr. (a) Renato Rodrigues Parente - OAB/TO  1978 
Requerido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora e seu  procurador do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 23 dos autos, a seguir transcrita. ... Dessa maneira, com fundamento no artigo 257 
do CPC, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Isento de custas 
processuais, face a extinção ser  exatamente pelo não pagamento destas. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na 
distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao Juízo 
 
AUTOS Nº  2009.0007.3077-1 ou 3116/09 
Ação: Declaratória de dependência Econômica 
Requerente: EMIVAL DE NAZARÉ FERNANDES 
Advogado: (a) Dr. (a) Miriam Nazário do Santos OAB/TO 1313 
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora e seu  procurador do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 14 dos autos, a seguir transcrita. ...Diante  do exposto, EXTINGO o presente feito 
sem  resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 267, inciso VII, do Código de 
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Processo Civil. Sem custas e sem honorários.  Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 
trânsito em julgado, arquive-se, na forma da lei. 
 
AUTOS Nº  2010.0000.4057-4 ou 3807/10 
Ação: Cautelar 
Requerente: VANOR GOMES AGUIAR E OUTRO 
Advogado: (a) Dr. (a) Renato Jácomo OAB/TO 185 
Requerido: ZILMAR ALVES MARINHO E OUTRO 
 
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora e seu  procurador do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 25 dos autos, a seguir transcrita. Dessa maneira, com fundamento no artigo 257 do 
CPC, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Isento de custas 
processuais, face a extinção ser  exatamente pelo não pagamento destas. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na 
distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao Juízo.  
 
AUTOS Nº  2007.0000.2042-5 ou 2320/07 
Ação: Cautelar Inominada 
Requerente: JURANDIR PEREIRA BENÍCIO E OUTORS 
Advogado: (a) Dr. (a) Renato Santana Gomes OAB/TO 243 
Requerido: GUILHERME BARRROS E OUTRO 
 
FINALIDADE: INTIMAR as partes  e seus  procuradores do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 32/35 dos autos, a seguir transcrita. Diante do exposto, considerando que até a 
presente data o demandante  deixou transcorrer o prazo de 30 (trinta )dias  sem  propor  
ação  principal,  conforme disposto  o artigo 808, inciso  I do Código  de  Ritos, declaro que  
a medida cautelar  perdeu sua eficácia e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, IV, e artigo 806, ambos do Código de Processo 
Civil. Sem custas  e sem honorários ante a gratuidade judiciária. Revogo integralmente a 
liminar  de fls. 11/12. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito  em julgado, 
dê-se baixa  na distribuição e arquive-se..  
 
AUTOS Nº  2008.0001.0750-2 ou 2525/08 
Ação: Cautelar Inominada 
Requerente: JUACIMIRA BARROS SANTANA 
Advogado: (a) Dr. (a) Wellyngton de Melo OAB/TO 1437 
 

INTIMAÇÃO: Fica a autora e seu  procurador, intimados do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 33/35 dos autos, a seguir transcrita. “....Diante do exposto, considerando que a 
demandante  sequer indicou a lide principal, bem como por  entender  inexistir a 
instrumentalidade necessária  à demanda cautelar, fulminando o interesse  processual da 
autora, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 
267, VI, e artigo 801, III, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas  e sem 
honorários em face da gratuidade judiciária. Revogo a liminar  concedida anteriormente. 
Defiro  o levantamento  do depósito judicial bem como o desentranhamento  dos 
documentos  em favor da parte autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o 
trânsito  em julgado, dê-se baixa  na distribuição e arquive-se. 
 
AUTOS Nº  2008.0006.0183-3 ou 2602/08 
Ação: Cautelar  Preparatória de  Exibição de Documentos 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido: MUNICÍPIO DE ARAGUATINS-TO 
Advogado (a): Dr. (a) Renato Rodrigues Parente - OAB/TO  1978 
 
FINALIDADE: INTIMAR a  parte requerida e seu procurador do teor da SENTENÇA  
proferida às fls. 63/65 dos autos, a seguir transcrita. “...Diante do exposto, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO  constante na inicial, e em conseqüência, confirmo a decisão 
que determinou ao requerido a exibição dos documentos relacionados na inicial. Sem 
custas e sem honorários.  Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o transito em 
julgado, proceda-se a baixa  na distribuição e, em seguida, independentemente de  nova 
conclusão, arquive-se.  
 
AUTOS Nº  2008.0009.8897-5 ou 1730/08 
Ação: Reclamação 
Requerente: INES SOUSA CRUZ 
Advogado: (a) Dr. (a) Rosângela Rodrigues Torres   OAB/TO 2088 
Requerido: LEONILSON LOPES QUEIROZ 
FINALIDADE: INTIMAR a  parte autora e sua procuradora do teor da SENTENÇA  
proferida às fls. 20 dos autos, a seguir transcrita. “...Diante  do exposto, JULGO  
PROCEDENTE o pedido inicial  formulado  por INES SOUSA CRUZ  e consequentemente,  
condeno  o requerido LEONILSON LOPES QUEIROZ a pagar  ao autor  a quantia de R$ 
384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), corrigido monetariamente pelo INPC e  
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.  Publique-se. Registre-se. Intime-se.  
Cumpra-se. O  requerido  terá  o  prazo de 15 (quinze) dias  para cumprir voluntariamente  
a sentença, sob pena de multa de 10%,  nos termos  do artigo  475-J do Código de 
Processo Civil. Sem custas e honorários, consoante artigo 55 da Lei nº 0.099/95. Após o 
trânsito em julgado e o fim do prazo estabelecido no artigo 475-J, § 5º do Código de 
Processo Civil.   
 
AUTOS Nº  2009.0005.0050-4 ou 1962/09 
Ação: Reclamação 
Requerente: INES SOUSA CRUZ 
Advogado: (a) Dr. (a) Rosângela Rodrigues Torres   OAB/TO 2088 
Requerido: MARIA ALVES NOGUEIRA 

FINALIDADE: INTIMAR as  partes e seus procuradores do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 28 dos autos, a seguir transcrita. “...Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 
e  consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 
MÉRITO, por  ilegitimidade processual ativa, nos termos do art, 51, IV, da Lei nº 9.099/95 
c/c art. 267, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários, ex vi do artigo  55 da Lei nº 
9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorrido  o prazo legal, arquive-se, com as 
cautelas de costume. 

AUTOS Nº  2009..0006.4000-4 ou 3097/09 
Ação: CAUTELAR INOMINADA 
Requerente: ELDEM RODRIGUES TORRES 
Advogado: (a) Dr. (a) Rosângela Rodrigues Torres   OAB/TO 2088 
Requerido: EDVALDO VIEIRA  SOBRINHO 
FINALIDADE: INTIMAR as  partes e seus procuradores do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 28 dos autos, a seguir transcrita. “...Diante  do  exposto, EXTINGO o presente feito 
sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Sem honorários.  Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se , na forma da lei.  
 
AUTOS Nº  2009..0006.3954-5 ou 1991/09 
Ação: RECLAMAÇÃO 
Requerente: MARIA AUGISTA NUNES DE OLIVEIRA 
Advogado: (a) Dr. (a) Rosângela Rodrigues Torres   OAB/TO 2088 
Requerido: PEDRO PINTO 
FINALIDADE: INTIMAR as  partes e seus procuradores do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 25 dos autos, a seguir transcrita. “...Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 
e  consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 
MÉRITO, por  ilegitimidade processual ativa, nos termos do art, 51, IV, da Lei nº 9.099/95 
c/c art. 267, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários, ex vi do artigo  55 da Lei nº 
9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorrido  o prazo legal, arquive-se, com as 
cautelas de costume.  
 
AUTOS Nº  2009..0006.5882-0 ou 1987/09 
Ação: RECLAMAÇÃO 
Requerente: MARIA AUGISTA NUNES DE OLIVEIRA 
Advogado: (a) Dr. (a) Rosângela Rodrigues Torres   OAB/TO 2088 
Requerido: LUZIENE ALVES DA SILVA 

FINALIDADE: INTIMAR as  partes e seus procuradores do teor da SENTENÇA  proferida 
às fls. 28 dos autos, a seguir transcrita. “...Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 
e  consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 
MÉRITO, por  ilegitimidade processual ativa, nos termos do art, 51, IV, da Lei nº 9.099/95 
c/c art. 267, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários, ex vi do artigo  55 da Lei nº 
9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorrido  o prazo legal, arquive-se, com as 
cautelas de costume. 

1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 

Autos de Ação Penal nº 2006.0008.5468-9 
Denunciados: ELVIS GOMES FERREIRA  e RENATO DA SILVA GONÇALVES 
Advogados: Francisco de Assis Santana Duarte OAB/PA nº 12.056 
 Odilon Vieira Neto OAB/PA 13878 
 
INTIMAÇÃO: Fica os advogados acima intimados no prazo de 10 (dez) dias, infirmar se 
deseja repetir o interrogatório dos denunciados ELVIS GOMES FERREIRA  e  RENATO 
DA SILVA GONÇALVES, Araguatins, 24 de maio de 2012., Dr. José Carlos Tajra Reis 
Júnior – Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos de Ação Penal nº 2011.0004.9933-8 
Denunciados: Evandio Francisco da Silva e Fabiana Guimarães Maranha 
Advogado: Paulo Roberto da Silva OAB/TO nº 284-A 
 
INTIMAÇÃO: Fica o advogado Doutor Paulo Roberto da Silva OAB/TO nº 284-A, intimado 
no prazo de 8 (oito) dias, a comparecer perante ao cartório criminal, a fim de receber vistas 
dos autos para contrarazões de apelação, interposto pelo Ministério Público, Araguatins, 
23 de maio de 2012., Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior – Juiz de Direito. 
 

ARAPOEMA 

1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº. 2008.0011.1746-3 (225/07) – CAUTELAR INOMINADA 
Requerente: ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO 
Advogado: Dr. Jean Carlos Paz de Araújo, OAB/TO 2703 
Requerido: Auto Posto Arapoema - LTDA 

Requerido: Posto Frei Damião – Auto Posto LTDA Filial 01 

Requerido: Ilda Jardim da Silva 

Despacho: “Isto posto, determino o cancelamento da distribuição e o conseqüente 
arquivamento dos autos, observadas as cautelas legais. Desentranhem- se os 
documentos que forem solicitados, entregando-os a requerente, independentemente de 
traslado. P. R. I. Arapoema, 11 de maio de 2012. Rosemilto Alves de Oliveira. Juiz de 
Direito.” 

 

AUTOS Nº. 2012.0001.2704-8 (1.224/12)– APOSENTADORIA  
Requerente: FRANCISCO DE ASSIS LIMA 
Advogado: Dr. Marcos Paulo Fávaro, OAB/TO 4.128-A 
Requerido: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social. 
Despacho: “Face à contestação, manifeste-se o requerente, se quiser, no prazo legal. 
Após, conclusos. Cumpra-se. Arapoema, 09 de maio de 2012. Rosemilto Alves de 
Oliveira. Juiz de Direito.” 
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AUTOS Nº. 2012.0001.2708-0 (1.221/12)– APOSENTADORIA  
Requerente: ANTÔNIO ODETINO OLIVEIRA 
Advogado: Dr. Marcos Paulo Fávaro, OAB/TO 4.128-A 
Requerido: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social. 
Despacho: “Face à contestação, manifeste-se o requerente, se quiser, no prazo legal. 
Após, conclusos. Cumpra-se. Arapoema, 09 de maio de 2012. Rosemilto Alves de 
Oliveira. Juiz de Direito.” 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
2011.0003.4785-6 
 

O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, MM. Juiz de Direito da Única Vara de Família, 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório de Família e Anexos, foram 
processados os Autos de nº 2011.0003.4785-6 (1314/11), Ação de INTERDIÇÃO de 
CARLOS ANTÔNIO COSTA PINHEIRO, brasileiro, solteiro, lavrador, residente e 
domiciliado na cidade de Bandeirantes/TO, na Rua 07, s/nº, Vila Pelé, requerida por 
MANOEL FERREIRA NUNES, feito julgado procedente e decretado a interdição do 
requerido, portador de deficiência mental moderada, sem possibilidade de cura, resultando 
daí a sua incapacidade absoluta para reger a sua pessoa em todos os atos da vida civil, 
tendo sido nomeado curador MANOEL FERREIRA NUNES, brasileiro, solteiro, lavrador, 
residente e domiciliado na Rua 07, s/n°., Vila Pelé, Bandeirantes do Tocantins/TO. Serão 
considerados nulos, de nenhum efeito, todos os atos e avenças que se celebrarem sem a 
assistência do Curador. Para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se 
o presente Edital, que será publicado por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
na imprensa oficial do Estado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dado e 
Passado nesta cidade e Comarca de Arapoema – TO, aos vinte e quatro dias do mês de 
maio do ano de dois mil e doze (24/05/2012). Eu, _______ (Volnei Ernesto Fornari) 
Escrivão, digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
2010.0010.8942-9 
 

O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, MM. Juiz de Direito da Única Vara de Família, 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório de Família e Anexos, foram 
processados os Autos de nº 2010.0010.8942-9 (1217/10), Ação de INTERDIÇÃO de 
MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na cidade de 
Arapoema/TO, na Rua Castelo Branco, nº 444, Centro, requerida por MANOEL PEREIRA 
DA SILVA, feito julgado procedente e decretado a interdição do requerido, portador de 
deficiência mental, sem possibilidade de cura, resultando daí a sua incapacidade absoluta 
para reger a sua pessoa em todos os atos da vida civil, tendo sido nomeado curador 
MANOEL PEREIRA DA SILVA, brasileiro, viúvo, aposentado, residente e domiciliado na 
Rua Castelo Branco, n° 400, Arapoema/TO. Serão considerados nulos, de nenhum efeito, 
todos os atos e avenças que se celebrarem sem a assistência do Curador. Para que a 
notícia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital, que será 
publicado por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na imprensa oficial do Estado, 
para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dado e Passado nesta cidade e Comarca 
de Arapoema – TO, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e doze 
(08/03/2012). Eu, _______ (Volnei Ernesto Fornari) Escrivão, digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
2009.0005.4702-0 
 

O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, MM. Juiz de Direito da Única Vara de Família, 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório de Família e Anexos, foram 
processados os Autos de nº 2009.0005.4702-0 (875/09), Ação de INTERDIÇÃO de 
CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO LAGO, brasileira, casada, lavradora, residente e 
domiciliada na cidade de Bandeirantes do Tocantins/TO, na Rua Cícero Carneiro, s/n°, 
requerida por VILMÁRIO EVANGELISTA LAGO, feito julgado procedente e decretado a 
interdição da requerida, portadora de seqüelas de traumatismo crânio encefálico, sem 
possibilidade de cura, resultando daí a sua incapacidade absoluta para reger a sua pessoa 
em todos os atos da vida civil, tendo sido nomeado curador VILMÁRIO EVANGELISTA 
LAGO, brasileiro, casado, lavrador, residente e domiciliado na Rua Cícero Carneiro, s/n°, 
Bandeirantes do Tocantins/TO. Serão considerados nulos, de nenhum efeito, todos os atos 
e avenças que se celebrarem sem a assistência do Curador. Para que a notícia chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital, que será publicado por 3 (três) 
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na imprensa oficial do Estado, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Arapoema – 
TO, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e doze (08/03/2012). Eu, _______ 
(Volnei Ernesto Fornari) Escrivão, digitei e subscrevi. 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
2011.0005.4733-2 
 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, MM. Juiz de Direito da Única Vara de Família, 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório de Família e Anexos, foram 
processados os Autos de nº 2011.0005.4733-2 (1355/11), Ação de INTERDIÇÃO de 
DIVINO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Araguaína/TO, 
nascido em 16 de abril de 1990, filho de Avelino José dos Santos e Maria Pereira da Silva, 
residente e domiciliada nesta cidade de Bandeirantes do Tocantins/TO, requerida por 
COSMO DA SILVA SANTOS, feito julgado procedente e decretada a interdição do 
requerido, portador de deficiência mental, sem possibilidade de cura, resultando daí a sua 
incapacidade absoluta para reger a sua pessoa em todos os atos da vida civil, tendo sido 
nomeado curador COSMO DA SILVA SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliada 
na Rua João Francisco Antonio, s/nº, Bandeirantes do Tocantins/TO. Serão considerados 
nulos, de nenhum efeito, todos os atos e avenças que se celebrarem sem a assistência do 
Curador. Para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente 

Edital, que será publicado por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na imprensa 
oficial do Estado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dado e Passado nesta 
cidade e Comarca de Arapoema – TO, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e doze (15/02/2012). Eu, _______ (Volnei Ernesto Fornari) Escrivão, digitei e 
subscrevi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
2008.0005.0889-2 
 

O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, MM. Juiz de Direito da Única Vara de Família, 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório de Família e Anexos, foram 
processados os Autos de nº 2008.0005.0889-2 (419/07), Ação de INTERDIÇÃO de JOSÉ 
REIS DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado nesta cidade de 
Arapoema/TO, na Rua São Domingos, n°. 282, setor das Casas Populares, requerida por 
LUZIA CÂNDIDA DE ARAÚJO, feito julgado procedente e decretado a interdição do 
requerido, portador de deficiência mental, sem possibilidade de cura, resultando daí a sua 
incapacidade absoluta para reger a sua pessoa em todos os atos da vida civil, tendo sido 
nomeado curador LUZIA CÂNDIDA DE ARAÚJO, brasileira, casada, do lar, residente e 
domiciliada na Rua São Domingos, n°. 282, Arapoema/TO. Serão considerados nulos, de 
nenhum efeito, todos os atos e avenças que se celebrarem sem a assistência do Curador. 
Para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital, que 
será publicado por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na imprensa oficial do 
Estado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dado e Passado nesta cidade e 
Comarca de Arapoema – TO, aos dois dias do mês de março, do ano de dois mil e doze 

(02/03/2012). Eu, _______ (Volnei Ernesto Fornari) Escrivão, digitei e subscrevi. 
 

ARRAIAS 
1ª Escrivania Cível 

 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº. 2008.0008.4738-7 – Ação de Adoção 
Requerentes: W. dos S. M. e L. R. R. dos S. 
Advogado: Defensoria Pública. 
Requerido: Joana Rodrigues de Souza. 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO, virem ou dele 
conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, na vara cível, a Ação de Adoção, nº. 
2008.0008.4738-7, tendo como Requerentes W. dos S. M. e L. R. R. dos S. e como 
Requerido: Joana Rodrigues de Souza. Nestes autos, o MM. Juiz de Direito, através do 
despacho de folhas 55 verso, MANDOU CITAR - Joana Rodrigues de Souza brasileira, 
solteira, residente e domiciliada em lugar incerto e não sabido; afim de que tome ciência de 
todos os atos e termos da presente ação, para que, querendo, conteste-a, no prazo legal, 
ficando desde logo advertido que caso não conteste ou, o fazendo de modo intempestivo, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores na inicial, 
seguindo o feito a sua REVELIA (Art. 285 c/c 319 do CPC). E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO que será publicado no 
diário da Justiça e afixado no placard do Fórum desta Comarca, em lugar público de 
costume, na forma legal. Dado e passado nesta vara cível, cidade e Comarca de Arraias-
(TO), quarta-feira, 23 de maio de 2012. Eu, Nilton César Nunes Piedade, Técnico Judiciário, 
o digitei. 

AXIXÁ 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Ficam as partes, através de seus procuradores intimados dos atos processuais, abaixo 
relacionados.  
PROCESSO Nº 2011.0002.1797-1/0 – AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR. 
REQUERENTE: FRANCISCA FERNANDA CESAR. 
ADVOGADA: CARLOS ANDRÉ MORAIS ANCHIETA - OAB/MA Nº 6274.  
REQUERIDO: BANCO FICSA S/A. 
ADVOGADO: ADRIANO MUNIZ REBELLO- OAB/PR Nº 24.730. 
SENTENÇA: Ante o exposto, declaro inexistente o débito da reqeurente o cancelamento 
do contrato realizado indevidamente, em razão de sua nulidade, e condeno o BANCO 
FICSA S/A devolver em dobro os valores das parcelas já descontadas da aposentadoria 
da requerente a serem apurados em liquidação de sentença, bem como condeno o mesmo 
banco a pagar a requerente a  indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 
INPC/IBGE, a partir da citação, valor que considero razoável e proporcional aos danos e 
estragos causados à vida pessoal e à honra e sentimentos da requerente. Em 
conseqüência disso, extingo o presente processo com resolução de mérito, nos ternos do 
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, porque 
incabíveis no procedimento sumaríssimo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Axixá do 
Tocantins, 15 de maio de 2012. Dr. Herisberto e Silva Furtado Caldas. Juiz de Direito 
Substituto. 
 
Ficam as partes, através de seus procuradores intimados dos atos processuais, abaixo 
relacionados.  
PROCESSO Nº 2011.0005.3158-4/0 – AÇAO DE COBRANÇA. 
REQUERENTE: JAKSON LIMA RODRIGUES, MENOR REPRESENTADO POR SUA 
AVÓ. 
ADVOGADO: CARLOS ANDRÉ MORAIS ANCHIETA - OAB/MA Nº 6274.  
REQUERIDO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. 
ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB/TO Nº 4867-A. 
SENTENÇA: Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no 
artigo 8º, § 1º, inciso I, e artigo 51, inciso IV da Lei 9099/95 c/c artigo 267, inciso VI, do 
Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Desde 
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já, autorizo a entrega dos documetnos à parte interessada, que poderá, se assim o 
desejar, ingressar com novo feito, sujeito à ampla cognição preconizada pelo Código de 
Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 55 da 
Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Axixá do Tocantins, 09 
de maio de 2012. Dr. Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito Substituto. 
 
PROCESSO Nº 2011.0009.4044-1/0 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DE 
DANO - SEGURO DPVAT. 
REQUERENTE: FERNANDO DA CUNHA SOUSA. 
ADVOGADO: ELISEU RIBEIRO DE SOUSA - OAB/TO Nº 2546. 
REQUERIDO:BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGURO 
ADVOGADO: JACÓ CARLOS SILVA COELHO  - OAB/TO Nº 3678-A. 
DECISÃO: Recebo o recurso. Intime-se a parte recorrida para apresentar 
contrarazões.  Após remetam-se os autos a Turma Recursal. Cumpra-se. Axixá do 
Tocantins, 30 de abril de 2012. Dr. Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito 
Substituto respondendo por da Portaria nº 212/2012. 
 

1ª Escrivania Criminal 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 

AÇÃO PENAL Nº 2007.0010.5321-1/0. 
RÉU: DONIZETE BEZERRA DA SILVA. 
VÍTIMA: EDINALDO LEITE DA SILVA. 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por esse meio vem CITAR o acusado DONIZETE BEZERRA DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 17.04.1985, natural de Augustinpolis-TO, filho de 
Gilmar Bezerra da Silva e Elita Bezerra da Silva, portador do CI nº 028460612004-1, 
residente e domiciliado na Rua Principal, s/nº, Bairro Santa Rita, Axixá do Tocantins-TO; 
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo, na resposta, 
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Axixá do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de 
maio do ano 2012.  Eu,____(Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária que digitei o 
presente, certificando como verdadeira a assinatura do Meritíssimo Juiz de Direito 
Substituto Dr. Herisberto e Silva Furtado Caldas. 
 
AÇÃO PENAL Nº 2007.0007.3362-6/0. 
RÉU: VALDEMIR GOMES DE ABREU 
VÍTIMA: ELIVÂNIA BARBOSA NUNES 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por esse meio vem CITAR o acusado VALDEMIR GOMES DE ABREU, 
brasileiro, em união estável, lavrador, nascido aos 08/09/1983, natural de Sítio Novo do 
Tocantins-TO, filho de Antônio Rodrigues de Abreu e Maria Helena Gomes de Abreu, 
residente no Povoado Santa Inês, Sítio Novo do Tocantins-TO; para responder à 
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo, na resposta, argüir preliminares 
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Axixá do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de maio do ano 2012.  
Eu,____(Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária que digitei o presente, 
certificando como verdadeira a assinatura do Meritíssimo Juiz de Direito Substituto Dr. 
Herisberto e Silva Furtado Caldas. 
 

COLINAS 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos nº. 2007.0002.8534-8 – ML- Ação: Previdenciária. 
Requerente: José Aparecido Martins de Sousa. 
Advogado: Dr. Marcio Augusto Malagoli, OAB – TO 3.685. 
Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social.  
Advogado: Não constituído.  
FICA: a parte autora, via de seu advogado INTIMADA, acerca da decisão (fls.37/38), a 
seguir transcrita “DECISÃO 1. As circunstâncias da causa, em especial o fato de o INSS 
nunca ter comparecido a quaisquer das várias audiências de conciliação ou de instrução 
e julgamento realizadas por este juízo ao longo dos últimos 03 anos, evidenciam que 
improvável a obtenção de transação em sede de audiência preliminar prevista pelo art. 
331, caput, CPC. 2. Considerando ainda o congestionamento da pauta de audiências 
deste Juízo, a inclusão deste feito em pauta de audiência preliminar (art. 331, § 3º, CPC) 
resultaria em desnecessário atraso ao andamento do processo. 3. Assim sendo, a fim de 
evitar retardamento ao andamento do processo, e principalmente porque não haverá 
qualquer prejuízo para as partes, fica DISPENSADA a realização de Audiência Preliminar 
de que trata o caput do artigo 331, CPC (art. 331, § 3º, do CPC), pelos motivos expostos 
acima. 4. Passo ao ordenamento e SANEAMENTO DO PROCESSO. 5. DECLARO válida 
a citação do INSS promovida através de Carta Precatória, pois referida citação se 
realizou antes da vigência do Provimento n. 10/2008-CGJUS/TO (fls. 25v.) 6. A parte ré 
não apresentou contestação. Não há preliminares a serem apreciadas. 7. DEFIRO as 
provas requeridas pelas partes. Parte autora: inquirição de testemunhas. Parte ré: não 
requereu provas. 8. DEFIRO ainda às partes a juntada de documentos, desde que novos 
na acepção legal (art. 397, CPC). 9. Com fulcro no art. 342, CPC, de ofício, DETERMINO 
o interrogatório da parte autora. 10. DETERMINO a produção da PROVA PERICIAL 
mediante o exame médico na autora para verificar sua incapacidade. Para tanto, em se 
tratando de parte hipossuficiente DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA 
PARA FINS DO EXAME PERICIAL, ao tempo em que determino seja a mesma periciada 
pela JUNTA MÉDICA OFICIAL DO PODER JUDICIÁRIO, nostermos do Decreto 

Judiciário 346/2009. 11. Para fins de possibilitar a perícia médica determino à serventia a 
adoção das seguintes diligências: a) intimar as partes para querendo, oferecer quesitos a 
serem respondidos e indicar assistente técnico, no prazo de cinco dias (art. 421, § 1º, 
CPC); b) escoado o prazo acima, seja oficiado ao Diretor da Junta Médica, requisitando o 
agendamento de data para a sua realização, com decurso de tempo suficiente para 
possibilitar as intimações das partes (no mínimo 60 dias). Determino, portanto, sejam 
extraídas cópias dos autos a fim de serem encaminhadas desde já com o ofício 
requisitório; c) Informada a data nos autos, PROCEDA-SE a intimação das partes. A da 
autora, pessoalmente. A de seu patrono via Diário da Justiça. d) Intimar a Procuradoria 
Federal mediante a remessa dos autos. 12. QUESITOS DO JUÍZO: 1) A parte autora é 
portadora de doença que a incapacita para o trabalho braçal, notadamente o de 
trabalhador rural? b) Se positivo o quesito anterior, tal enfermidade é transitória ou 
permanente? O senhor Perito tem condições de informar quando se iniciou essa doença? 
Eventual incapacidade é conseqüência da progressão da doença? 13. DEIXO para 
designar a Audiência de Instrução a Julgamento após a realização da perícia. 14. 
INTIMEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 23 de maio de 2012. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE Juíza de Direito em substituição automática”.  
 
AUTOS Nº.: 2012.0001.5318-9/0  
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL  
EXEQUENTE: BANCO CNH CAPITA S/A  
ADVOGADO: Dr. Adriano Muniz Rebello – OAB/PR 24.730  
EXECUTADO: ANTONIO GONZAGA, ANTONIO GONZAGA FILHO, MARCOS LUIZ 
GONZAGA, JOSE JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA e ELIZABETE VASCONCELOS 
CHAVES SOUSA  
ADVOGADO: Sem Advogado Constituído  
ATO ORDINATÓRIO PROVIMENTO 02/2011,CAPÍTULO 2, SEÇÃO 6, ITEM 2.6.22, 
INCISO VI – FINALIDADE: Fica o Exeqüente, na pessoa de seu representante legal 
intimado, para efetuar o pagamento remanescente do FUNJURIS no valor de R$ 220,37 
(duzentos e vinte reais e trinta e sete centavos), no prazo de 30 dias. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº.: 2012.0004.2560-0/0 – DTP  
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO 
EMBARGANTE: SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER 
ADVOGADA: Dra. Fabiana de Lima Camargo – OAB/SP 293.400  
EMBARGADO: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
ADVOGADO: Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins 
ATOS ORDINATÓRIOS: “Nos termos do, inciso VI e inciso VIII, item 2.6.22, Seção 6, 
capítulo 2, do Provimento 002/11 da Corregedoria Geral de Justiça deste novel Estado, 
intimo a parte autora na pessoa de seu representante legal, para adequar o valor da causa 
e efetuar o devido preparo do processo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de baixa na 
distribuição. Colinas do Tocantins-TO, 23 de maio de 2012. DAIANA TAÍSE PAGLIARINI, 
TÉCNICO JUDICIÁRIO .” 
 

2ª Vara Cível 

DECISÃO 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 402/12  
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº 2011.0011.5889-5/0R  
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA 
REQUERENTE: MARIA DILMA CARLOS DE CARVALHO 
ADVOGADO: Dr. Marcio Augusto Malagoli, OAB/TO 3.685 
REQUERIDO: INSS 
INTIMAÇÃO/DECISÃO: “...Sem prejuízo da apresentação de defesa, entendo que nenhum 
óbice há em que o presente feito seja incluído na pauta de audiências de Instrução e 
Julgamento, o que designo desde já para o dia  06∕11∕2012 às 09:30 horas, ficando desde 
já intimado o INSS. Proceda-se a intimação da autora e seu patrono. As partes 
comparecerão à audiência acompanhadas de suas testemunhas (Princípio da 
Cooperação). Cumpra-se. INTIMEM-SE. Colinas do Tocantins, 16 de maio de 2012. (ass) 
Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 402/12  
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº 2011.0011.5889-5/0R  
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA 
REQUERENTE: MARIA DILMA CARLOS DE CARVALHO 
ADVOGADO: Dr. Marcio Augusto Malagoli, OAB/TO 3.685 
REQUERIDO: INSS 
INTIMAÇÃO/DECISÃO: “...Sem prejuízo da apresentação de defesa, entendo que nenhum 
óbice há em que o presente feito seja incluído na pauta de audiências de Instrução e 
Julgamento, o que designo desde já para o dia  06∕11∕2012 às 09:30 horas, ficando desde 
já intimado o INSS. Proceda-se a intimação da autora e seu patrono. As partes 
comparecerão à audiência acompanhadas de suas testemunhas (Princípio da 
Cooperação). Cumpra-se. INTIMEM-SE. Colinas do Tocantins, 16 de maio de 2012. (ass) 
Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 401/12  
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº 2012.0002.9059-3/0R  
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA 
REQUERENTE: ANTONIA SARAIVA SLVA 
ADVOGADO: Dr. Marcio Augusto Malagoli, OAB/TO 3.685 
REQUERIDO: INSS 
INTIMAÇÃO/DECISÃO: “...Sem prejuízo da apresentação de defesa, entendo que nenhum 
óbice há em que o presente feito seja incluído na pauta de audiências de Instrução e 
Julgamento, o que designo desde já para o dia  06∕11∕2012 às 15:00 horas, ficando desde 
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já intimado o INSS. Proceda-se a intimação da autora e seu patrono. Intime-se, 
oportunamente, as testemunhas arroladas pela autora, bem como as eventualmente 
arroladas pelo INSS. Intimem-se. Colinas do Tocantins, 09 de maio de 2012. (ass) Etelvina 
Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 399/12  
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº 2006.0007.6289-0/0R  
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA 
REQUERENTE: JOSÉ RODRIGUES BARBOSA 
ADVOGADO: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera, OAB/TO 3.407 
REQUERIDO: INSS 
INTIMAÇÃO/DECISÃO: “...Assim, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso 
adesivo recebo o presente recurso. Intime-se o apelado (INSS) para, no prazo legal, 
oferecer suas contrarrazões (observando que para as contra razões, o prazo é singelo), 
mediante remessa dos autos. Após, escoado o prazo, com ou sem contra razões, 
remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª. Região para os devidos fins, 
com as cautelas de estilo. Nos termos da Consolidação das Normas Gerais da CGJ-TO, 
Provimento 02/2011, certifique a ocorrência de recurso no curso do processo e quem foi 
seu relator ( item 2.15.6) e, anote-se no Cartório Distribuidor a data da remessa dos autos 
à Instância Superior ( item 3.1.13.1). Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 16 de dezembro de 

2011. (ass) Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 396/12  
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº 2010.0000.3689-5/0R  
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA 
REQUERENTE: HERMININO BARBOSA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: Dr. Anderson Manfrenato, OAB/TO 4.476 
REQUERIDO: INSS 
INTIMAÇÃO/DECISÃO: “...Pelas razões acima expostas, considerando que até a presente 
data não foram juntados os originais da petição de fl. 77, reputo-a inexistente, e em 
conseqüência, abstenho-me de qualquer apreciação. Intime-se o advogado. De imediato 
cumpra-se integralmente a decisão de fls. 67/68, com a remessa dos autos ao Egrégio 
Tribunal Regional Federal de 1ª Região para os devidos fins. Colinas do Tocantins, 16 de 
maio de 2012. (ass) José Carlos Ferreira Machado – Juiz Substituto respondendo”. 
 
DESPACHO 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 403/12  
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº 2011.0001.5330-8/0 I  
AÇÃO: COBRANÇA 
REQUERENTE: RICARDO RODRIGUES GUIMARÃES 
ADVOGADO: Dr. Ricardo Rodrigues Guimarães, OAB/TO 4897 
REQUERIDO: ABILIO COSTA  DE ANDRANDE JUNIOR  
INTIMAÇÃO/DESPACHO: “Defiro o pedido de fls. 26. Desentranhe o contrato de 
honorários de fls. 07/08 mediante substituição por cópia. Cumpr-se Colinas do Tocantins, 
16 de abril de 2012. Etelvina Maria Sampaio Felipe Juiíza de direito 2ª Vara Cível”.  
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 398/12  
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº 2006.0005.0069-0/0R  
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA 
REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 
ADVOGADO: Dr. Jadson Clayton dos Santos Sousa, OAB/TO 2.236 
REQUERIDO: INSS 
INTIMAÇÃO/DESPACHO: “...O INSS concordou com os cálculos apresentados, posto que 
deixou de impugnar o pedido de cumprimento de sentença, HOMOLOGO os cálculos de 
fls. 153/154, referentes às parcelas vencidas e aos honorários advocatícios, salientando, 
tão só, que também são devidas as custas processuais, conforme sentença de fls. 89/97. 
Assim, remetam-se inicialmente os autos à Contadoria Judicial fins cálculos das custas 
processuais e após REQUISITE-SE ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente 
do Tribunal Federal da 1ª Região a expedição de RPV a fim de que o INSS pague, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a importância devida em favor do Sr. Raimundo 
Nonato de Sousa, conforme Memorial de Atualização de Cálculo Monetário (fls. 153/154), 
bem como o valor correspondente aos honorários advocatícios e as custas processuais 
tudo nos termos do art. 100, § 3º, c/c 87 do ADCT da Constituição Federal, e art. 8º, inc. III 
da Portaria MPS 822 de 11 de maio de 2005, que revogou o valor estabelecido no art. 128 
da Lei 8.213/91. Devendo ser requisitado a expedição de RPV em separado, ou seja, 01 
(um) RPV para pagamento do valor principal à autora, 01 (um) RPV para o pagamento do 
valor relativo aos honorários advocatícios e 01 (um) RPV para o pagamento das custas 
processuais. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 21 de maio de 2012. (ass) José Carlos 
Ferreira Machado – Juiz Substituto respondendo”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 397/12  
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº 2006.0004.9969-2/0R  
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA 
REQUERENTE: EURIDES ALMEIDA MACIEL DA SILVA 
ADVOGADO: Dr. Jadson Clayton dos Santos Sousa, OAB/TO 2.236 
REQUERIDO: INSS 
INTIMAÇÃO/DESPACHO: “...A autora concordou com os cálculos apresentados pelo 
INSS, posto que deixou de impugnar o pedido de cumprimento de sentença, HOMOLOGO 
os cálculos de fls. 109/110, referentes às parcelas vencidas e aos honorários advocatícios, 
salientando, tão só, que também são devidas as custas processuais, conforme sentença 
de fls. 77/86. Assim, remetam-se inicialmente os autos à Contadoria Judicial fins cálculos 

das custas processuais e após REQUISITE-SE ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Presidente do Tribunal Federal da 1ª Região a expedição de RPV a fim de que o INSS 
pague, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a importância devida em favor do Sr. 
Raimundo Nonato de Sousa, conforme Memorial de Atualização de Cálculo Monetário (fls. 
109/110), bem como o valor correspondente aos honorários advocatícios e as custas 
processuais tudo nos termos do art. 100, § 3º, c/c 87 do ADCT da Constituição Federal, e 
art. 8º, inc. III da Portaria MPS 822 de 11 de maio de 2005, que revogou o valor 
estabelecido no art. 128 da Lei 8.213/91. Devendo ser requisitado a expedição de RPV em 
separado, ou seja, 01 (um) RPV para pagamento do valor principal à autora, 01 (um) RPV 
para o pagamento do valor relativo aos honorários advocatícios e 01 (um) RPV para o 
pagamento das custas processuais. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 21 de maio de 
2012. (ass) José Carlos Ferreira Machado – Juiz Substituto respondendo”. 
 
SENTENÇA 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 404/12  
Ficam as partes por seus advogados, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº 2011.0002.1010-9/0 I  
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO: Dra. Núbia C. Moreira, OAB/TO 4311 
REQUERIDO: RUBENS NONATO DA SILVA 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “... Ante o exposto, JULGO EXTINTO os presentes autos, sem 
resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Condeno a parte autora ao 
pagamento das custas processuais remanescentes, acaso existentes. Deixo de condená-
la em honorários advocatícios em razão de não ter restado estabelecida a angularização 
da relação processual. Após o trânsito em julgado, e com recolhimento de eventuais 
custas processuais finais, arquivem-se com as cautelas de estilo. P. R. Intime-se. Colinas 
do Tocantins, 22 de maio de 2012. José Carlos Ferreira Machado Juiz Substituto - 
respondendo”.  
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 400/12  
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº 2012.0000.9159-0/0R  
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA 
REQUERENTE: JOÃO BATISTA DE FREITAS 
ADVOGADO: Dr. Marcio Augusto Malagoli, OAB/TO 3.685 
REQUERIDO: INSS 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Ante o exposto, por falta de uma das condições da ação, qual 
seja, o interesse processual, impõe-se a extinção do presente pedido, sem resolução do 
mérito, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.  Sem condenação em custas 
processuais, em virtude dos benefícios da Gratuidade Processual antes deferida à 
autora.Igualmente sem condenação em honorários advocatícios posto que não 
estabelecida a angularização processual. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
presentes autos de processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. Colinas do 
Tocantins, 15 de maio de 2012. (ass) José Carlos Ferreira Machado – Juiz Substituto 
respondendo”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 395/12  
Fica a parte autora por seus advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
1. AUTOS nº 2011.0009.5809-0/0R  
AÇÃO: ANULATÓRIA DE DÉBITO 
REQUERENTE: ANTONIO JOSÉ DA SILVA 
ADVOGADO: Dr. Bernardino Cosobeck da Costa, OAB/TO 4.138 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Ante o exposto, JULGO EXINTOS OS PRESENTES AUTOS, 
sem resolução do mérito, os termos do art. 267, VIII do CPC, determinando o seu 
arquivamento, independentemente do trânsito em julgado. Mediante cópias dos autos 
defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição inicial. Condeno a 
parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, acaso existentes. 
Deixo de condená-la em honorários advocatícios em razão de não ter restado estabelecida 
a angularização processual. P. R. Intime-se. Colinas do Tocantins, 27 de abril de 2012. 
(ass) Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 

1ª Vara Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

PROCESSO Nº. 2009.0009.6599-1 = 689/08 
Pedido de Liberdade  Provisória 
Acusado: WALTER PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADOS: DR. JEAN CARLOS PAZ DE ARAÚJO – OAB/TO 2703 
OBJETO: INTIMAÇÃO DO(S) CAUSÍDICO(S) ACIMA NOMINADO(S) da r. decisão 
proferida nos autos em epígrafe, cuja parte dispositiva segue transcrita: “(...) ante o 
exposto, INDEFIRO o petitum de outorga de LIBERDADE PROVISÓRIA ao postulante 
WALTER PEREIRA DA SILVA. Ato contínuo, tendo em vista estar presente um dos 
motivos arrolados no art. 312, CPP, qual seja, o da garantia da ordem pública, 
CONVERTO a Prisão em Flagrante em PRISÃO PREVENTIVA pelo motivo da garantia da 
ordem pública. Publique-se . Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins – 
TO., 13 de novembro de 2008. (ass)TIAGO LUIZ DE DEUS COSTA BENTES - Juiz 
Substituto da Vara Criminal da Comarca de Colinas do Tocantins”. 
 
PROCESSO nº. 2011.0004.1385-9/0 = 2707/11 
NATUREZA: Ação Penal Pública Incondicionada 
ACUSADO(S): JOSÉ AURÍSIO FERREIRA ALVES  e OUTRAS 
ADVOGADO: DR. MESSIAS GERALDO PONTES – OAB/TO 252-B e DR. IVANI DOS 
SANTOS – OAB/TO 1935 
OBJETO: INTIMAÇÃO DO(S) CAUSÍDICO(S) ACIMA NOMINADO(S) da r. SENTENÇA 
prolatada nos autos da Ação Penal em epígrafe, cuja parte dispositiva segue transcrita: 
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“(...) POSTO ISSO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 
vazada na denúncia. CONDENO o imputado JOSE AURISIO FREIRE ALVES como 
incurso nas reprimendas do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal.  ABSOLVO as 
acusadas ANDREZIELE DE SOUSA PEREIRA E KAMILLA PEREIRA DE SOUSA 
FERNANDES, das imputações do crime descrito no artigo. Passo à dosagem da pena, 
observando o critério trifásico, previsto no artigo 68 do Código Penal. Inicialmente, analiso 
as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, em relação ao condenado JOSE 
AURISIO FREIRE ALVES. A culpabilidade é valorada em prejuízo do réu, pois da análise 
conjunta das demais circunstâncias judiciais, observo que são majoritariamente 
desfavoráveis. O réu é tecnicamente primário, pois ao tempo da infração não registrava 
condenação definitiva. Porém, sua conduta social é nociva, pois, embora primário, 
registra passagens em processos criminais, envolvendo-se em outras atividades de crimes 
violentes contra o patrimônio. Não há elementos para valorar sua personalidade. Os 
motivos e as conseqüências do crime são próprios à espécie. As vítimas em nada 
contribuíram para a prática do delito. As circunstâncias do crimes são extremamente 
prejudiciais ao acusado. O roubo é um crime comum, de ação livre, que pode ser praticado 
por qualquer forma, a ameaça ou a violência pode ser empregada por diversas formas. No 
caso dos autos, porém, o acusado utilizou-se de arma de fogo, colocou em risco um 
número expressivo de pessoas, empregou violência desmedida, inclusive com desfecho 
trágico, quando da fuga, que gerou a morte de parte do grupo. Mas não é morte que estou 
usando para impor uma reprimenda maior, mas o modus operandi, o emprego de arma, 
ameaças e violências desmedidas. A outra circunstância referida no artigo 157, § 2º, II, 
utilizarei para reconhecer a figura do roubo majorado (concurso de agentes). Do crime 
contra a casa lotérica: Assim, considerando o conjunto das circunstâncias judiciais, 
especialmente a violência e ameaças excessivamente empregados na execução do crime, 
com o emprego de arma de fogo, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão. Em favor 
do acusado milita a confissão, como circunstância atenuante, razão porque atenuo a pena 
em 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) 
meses de reclusão. Em razão da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, II do 
artigo 157, do Código Penal, aumento a pena-base em 1/3, isto é, em 02 (dois) anos e 06 
(seis) meses de reclusão, tornando-a provisória em 10 (dez) anos de reclusão. Com 
relação ao crime praticado contra a vítima Divina de Jesus Santos, considerando que não 
alteram as circunstâncias judiciais, especialmente a violência e ameaças excessivamente 
empregados na execução do crime, com o emprego de arma de fogo, fixo a pena base em 
08 (oito) anos de reclusão. Em favor do acusado milita a confissão, como circunstância 
atenuante, razão porque atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a 
provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em razão da causa de 
aumento de pena prevista no parágrafo 2º, II do artigo 157, do Código Penal, aumento a 
pena-base em 1/3, isto é, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a 
provisória em 10 (dez) anos de reclusão. Com relação ao crime praticado contra a 
vítima Divina de Jesus Santos, considerando que não alteram as circunstâncias judiciais, 
especialmente a violência e ameaças excessivamente empregados na execução do crime, 
com o emprego de arma de fogo, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão. Em favor 
do acusado milita a confissão, como circunstância atenuante, razão porque atenuo a pena 
em 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) 
meses de reclusão. Em razão da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, II do 
artigo 157, do Código Penal, aumento a pena-base em 1/3, isto é, em 02 (dois) anos e 06 
(seis) meses de reclusão, tornando-a provisória em 10 (dez) anos de reclusão. Com 
relação ao crime praticado contra a vítima Maria Luciana Lacerda Sales, 
considerando que não alteram as circunstâncias judiciais, especialmente a violência e 
ameaças excessivamente empregados na execução do crime, com o emprego de arma de 
fogo, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão. Em favor do acusado milita a 
confissão, como circunstância atenuante, razão porque atenuo a pena em 06 (seis) meses 
de reclusão, tornando-a provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em 
razão da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, II do artigo 157, do Código 
Penal, aumento a pena-base em 1/3, isto é, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 
reclusão, tornando-a provisória em 10 (dez) anos de reclusão. Justifico porque fixei a 
mesma pena para a subtração de menor importância econômica. É que o acusado, 
juntamente com seus comparsas, empregou a mesma violência, a mesma desmedida 
ameaça. O crime não se consuma pelo valor do bem subtraído, que importa, em alguns 
casos, para fins de verificar o privilégio, como no caso do furto (CP, art. 157, § 2º). 
Segundo a regra do concurso formal, já reconhecida alhures, toma-se a mais grave das 
penas, se diversas, ou uma só, se idênticas, aumentando, em qualquer caso, de 1/6 (um 
sexto) a 2/3 (dois terço). Considerando que foram três crimes, com penas idênticas, num 
contexto de generalizada violência, arma e expressivo número de pessoas, a exasperação 
da pena deve ser no máximo, isto é, 2/3,  isto é, 6 (seis) anos e 07 (sete) meses de 
reclusão. Em razão da regra do concurso forma, aplicada a exasperação da pena em 2/3, 
calculados sobre 10 (dez) anos, torno definitiva a pena do sentenciado JOSÉ AURÍSIO 
FREIRE ALVES em 16 (dezesseis) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Atento às 
circunstâncias judiciais já analisadas e à míngua de informações sobre o estado 
econômico do sentenciado, fixo a pena de multa em 200 (duzentos) dias-multa, no valor de 
1/10 (um décimo) do salário mínimo cada dia. O regime inicial para cumprimento da pena 
é o fechado, considerando que a pena imposta (CP. art. 33, § 2º, “a”). Deixo de proceder à 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o 
quantitativo da pena imposta (CP. art. 44). O sentenciado não poderá apelar em liberdade, 
porque a prisão é necessária para garantia da ordem pública, pois, como já evidenciado, já 
se envolveu em outros delitos da mesma espécie. Ademais, foi preso quando empreendia 
fuga, o que evidencia o risco de comprometimento da aplicação da lei penal, 
especialmente considerando o quantitativo da pena imposta. Assim, se por ocasião da 
prisão processual o réu empreendeu fuga, com muito mais razão o fará agora, ciente da 
condenação e do regime de cumprimento. Por esta razão, a prisão é necessária para 
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Estão presentes os 
requisitos da prisão processual, nos termos do artigo 312 do Código de Processo penal. 
Condeno o réu no pagamento das custas processuais e determino que procedam ao 
pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado desta 
sentença, nos termos do artigo 50 do Código Penal. Deixo de condenar o réu na obrigação 
de indenizar (CPP, art. 387, IV), tendo em vista a ausência de informações quanto ao 
prejuízo suportado pelas vítimas. Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o 
nome do réu no rol dos culpados, oficie-se à Secretaria de Segurança Pública e à Justiça 
Eleitoral, comunicando a condenação, e expeçam-se as guias de recolhimento para 
execução definitiva das penas, nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções 
Penais. Formem autos de execução provisória da pena e encaminhem para o juízo da 

execução penal da comarca onde se encontra o sentenciado. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Colinas do Tocantins, 17 de maio de 2012.  (AS) Océlio Nobre da Silva - Juiz 
de Direito - Vara Criminal da Comarca de Colinas do Tocantins.” 
 
Autos n. 2008.0002.7034-9 (AP. 1796/08) CLEIDE  LEITE 
Fica o procurador da parte abaixo identificado, intimado da SENTENÇA, nos autos abaixo 
mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Ação: Ação Penal  
Acusado: JOÃO PEREIRA RAMOS e ANTONIO BENICIO DUARTE SANTOS 
Dr. MARCOS ANTONIO DE SOUSA, OAB/TO n. 834 
Para tomar conhecimento da sentença proferida pelo MM. Juiz às fls. 149/151 que 
absolveu os denunciados JOÃO PEREIRA RAMOS e ANTONIO BENÍCIO DUARTE 
SANTOS, conforme parte dispositiva transcrita: “...POSTO ISSO, com fundamento no 
artigo 397, III do Código de Processo Penal, julgo improcedente a denúncia. Em 
conseqüência, absolvo os acusados JOÃO PEREIRA RAMOS e ANTONIO BENICIO 
DUARTE SANTOS da acusação de prática do crime descrito no artigo 342 do Código de 
Processo Penal. Sem custas. Publique-se.Registre-se.Intimem-se”.  Colinas do 
Tocantins/TO, 04 de maio de 2012. Océlio Nobre da Silva – Juiz de Direito da Vara 
Criminal.  
 

Juizado Especial Cível e Criminal 

 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 361/12 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
Nº AÇÃO: 2010.0000.3108-7 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
RECLAMANTE: RAIMUNDO JOSE ARAÚJO DOURADO 
ADVOGADO: RAUL DE ARAÚJO ALBUQUERQUE – OAB/TO 4228 
RECLAMADO: ASSOCIAÇÃO PECÚLIO RESERVA 
ADVOGADO: LEANDRO FINELLI – OAB/TO 2135-A 
INTIMAÇÃO: “Recebo o pedido de execução de sentença para processá-lo nos termos do 
art. 475-J e seguintes da lei processual. Nestes termos, intime-se o requerido para o 
cumprimento voluntário da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, (art. 475-J, caput, CPC, 
e STJ – AgRg no REsp 1186743/RS), consistente no pagamento da quantia fixada na r. 
sentença no importe de R$ 11.216,30 (onze mil, duzentos e dezesseis reais e trinta 
centavos), valor este já reduzido a 20% da taxa de administração (fls. 240/241), os quais 
devem ser acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data em que 
se deu o inadimplemento até a dada do efetivo pagamento, advertindo-o de que havendo 
descumprimento, a condenação será acrescida de multa no percentual de 10%, bem como 
observando o art. 614, II do CPC, expedir-se-á mandado e penhora a avaliação. Antes da 
expedição do mandado de intimação, à contadoria para atualização do valor devido. Caso 
o prazo acima transcorra in albis, e considerando que o dinheiro precede outros bens na 
gradação legal (art. 655 do CPC), defiro a expedição de ordem eletrônica ao BANCO 
CENTRAL para penhora de ativos financeiros titularizados pelo executado (CPC, art. 655-
A).Intime-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 28 de fevereiro de 2012. (ass) BALDUR 
ROCHA GIOVANNINI- Juiz Substituto.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº355/12 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
Nº AÇÃO: 2012.0000.3689-1 - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS 
RECLAMANTE: ROGÉRIO FERNANDES ARAÚJO 
ADVOGADO: LEILA ALVES DA COSTA MONTEIRO – OAB/TO 4686 
RECLAMADO: TRANSBRASIL – TRANSPORTE COLETIVO BRASIL TCB LTDA 
INTIMAÇÃO: “Redesigno audiência conciliatória para o dia 03/08/12 às 09:30 horas. 
Dito feito, EXPEÇA-SE Carta Precatória para Comarca de GOIÂNIA – GO para intimação 
do requerente no endereço informado às fls. 22 dos presentes autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Colinas do Tocantins – TO, 06 de março de 2012. (ass) Baldur Rocha Giovannini – Juiz 
Substituto.” 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 360/12 R 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
Nº AÇÃO: 2011.0006.2959-2 – ANULAÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM 
ORGAÕA RESTRITIVO DE CREDITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 
DA TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 
RECLAMANTE: RAMUNDA ALMEIDA DE SOUZA 
ADVOGADO: FRANCELURDES DE ARAUJO ALBUQUERQUE - OAB/TO 1296 
RECLAMADO: PARANÁ BANCO 
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDES CHAVES – OAB/TO 2569 
INTIMAÇÃO: “Por todo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 
ao teor do art. 51, II da Lei 9.099/95, por entender presente no feito complexidade 
probatória que afasta a competência deste Juizado Especial. Revogo a decisão liminar de 
fl. 16/18. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. transitada em julgado, arquivem-se com 
anotações de estilo. Colinas do Tocantins, 21 de março de 2012. Baldur Rocha Gionanni - 
Juiz Substituto.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 358/12 R 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
Nº AÇÃO: 2011.000.3605-6 (nº antigo 1169/01) – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA 
RECLAMANTE: PEDRO BASILIO DA SILVA 
ADVOGADO: PAULO CESAR MONTEIRO MENDES JUNIOR - OAB/TO 1800 
RECLAMADO: HELIO MIGUEL DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: HELIO EDUARDO DA SILVA – OAB/TO106 
INTIMAÇÃO: “Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 
fundamento no artigo 267, VIII, e §1º do CPC. Autorizo o desentranhamento dos 
documentos mediante recibo nos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada 
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em julgado, arquivem-se com anotações de estilo. Colinas do Tocantins, 30 de novembro 
de 2012. Umbelina Lopes Pereira – Juíza de Direito.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 357/12 R 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
Nº AÇÃO: 2009.0000.2787-6 – EXECUÇÃO 
RECLAMANTE: GONÇALO WILSON RODRIGUES XEMENDES 
ADVOGADO: REDSON JOSE FRASÃO DA COSTA - OAB/TO 25064 
RECLAMADO: POLYANA MODESTO DE CARVALHO 
ADVOGADO: JEFTHER GOMES DE MORAIS OLIVEIRA – OAB/TO 2908 
INTIMAÇÃO: “Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 
fundamento no artigo 267, III, e §1º do CPC E ART. 53, §4ºDA LEI 9.099/95. De 
conseqüência declaro extinto os embargos em apenso.  Autorizo o desentranhamento 
dos documentos mediante recibo nos autos Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Transitada em julgado, arquivem-se com anotações de estilo Colinas do Tocantins, 15 de 
dezembro de 2011. Umbelina Lopes Pereira – Juíza de Direito." 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 356/12 R 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
Nº AÇÃO: 2011.0003.3615-3 (Nº ANTIGO 1941/04) – COBRANÇA 
RECLAMANTE: ARAGUAIA DROGAS LTDA 
ADVOGADO: RONAN PINHO NUNES GARCIA - OAB/TO 1956 
RECLAMADO: GALDINO AGUIAR DA SILVA 
INTIMAÇÃO: Isto posto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes e, JULGO 
EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 269, inciso III do 
CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se com 
anotações de estilo Colinas do Tocantins, 30 de novembro de 2011. Umbelina Lopes 
Pereira – Juíza de Direito.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 354/12R 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
Nº AÇÃO: 2011.0008.1735-6 –  COBRANÇA 
RECLAMANTE: IZABEL DA COSTA SILVA LUZ 
ADVOGADO: SERGIO ARTUR SILVA - OAB/TO 3469 
RECLAMADO: DOMINGOS DE JESUS MIRANDA 
INTIMAÇÃO: “Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 
fundamento no artigo 267, I, e §1º do CPC. Autorizo o desentranhamento dos 
documentos mediante recibo nos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. transitada 
em julgado, arquivem-se com anotações de estilo. Colinas do Tocantins, 14 de dezembro 
2011. Umbelina Lopes Pereira – Juíza de Direito.” 
 

COLMEIA 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº: 2007.0002.0896-3/0   
Ação: PENSÃO POR MORTE. 
Requerente: GILSON SANTANA DE CARVALHO E OUTROS. 
Adv. do Reqte: Cleber Robson OAB/TO 4289. 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Adv. do Reqdo: Procurador Federal  
DESPACHO: “Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência outrora 
designada por desídia de seus patronos, e para não prejudicar a parte autora que são 
pessoas campesinas, rede signo a audiência de instrução e julgamento deste processo 
para o dia 10/05/2011 às 13:30horas. Intime-se as partes pessoalmente, o INSS mediante 
remessa dos autos, e, seus patronos, por meio de Diário Oficial, os quais deverão 
comparecer na data e hora supra designada, acompanhada das partes e suas 
testemunhas, independente de intimação. Cumpra-se.” Colméia, 10 de fevereiro de 2011. 
Jordan Jardim, Juiz de Direito 
 
AUTOS Nº: 2010.0002.0872-6/0   
Ação: APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: ALAIDE VIEIRA RODRIGUES. 
Adv. do Reqte: Cleber Robson OAB/TO 4289. 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Adv. do Reqdo: Procurador Federal  
DESPACHO: “Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência outrora 
designada por desídia de seus patronos, e para não prejudicar a parte autora que são 
pessoas campesinas, rede signo a audiência de instrução e julgamento deste processo 
para o dia 10/05/2011 às 14:00horas. Intime-se as partes pessoalmente, o INSS mediante 
remessa dos autos, e, seus patronos, por meio de Diário Oficial, os quais deverão 
comparecer na data e hora supra designada, acompanhada das partes e suas 
testemunhas, independente de intimação. Cumpra-se.” Colméia, 10 de fevereiro de 2011. 
Jordan Jardim Juiz de Direito 
 
AUTOS Nº: 2009.0013.1306-6/0   
Ação: APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: DOMINGOS PRIMO DE SOUZA  
Adv. do Reqte: Marcos Paulo Favaro OAB/TO 4.128-A . 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Adv. do Reqdo: Procurador Federal  
DESPACHO: “Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência outrora 
designada por desídia de seus patronos, e para não prejudicar a parte autora que são 
pessoas campesinas, rede signo a audiência de instrução e julgamento deste processo 
para o dia 10/05/2011 às 14:30horas. Intime-se as partes pessoalmente, o INSS mediante 
remessa dos autos, e, seus patronos, por meio de Diário Oficial, os quais deverão 

comparecer na data e hora supra designada, acompanhada das partes e suas 
testemunhas, independente de intimação. Cumpra-se..” Colméia, 10 de  fevereiro de 2011. 
Jordan Jardim Juiz de Direito 
 
AUTOS Nº: 2008.0001.5405-5/0   
Ação: APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: ENEDINA SOUSA PINTO. 
Adv. do Reqte: Marcelo Teodoro da Silva OAB/TO 3.975-A OAB/SP 242.922. 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Adv. Do Reqdo: Procurador Federal  
DESPACHO: “Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência outrora 
designada por desídia de seus patronos, e para não prejudicar a parte autora que são 
pessoas campesinas, rede signo a audiência de instrução e julgamento deste processo 
para o dia 09/05/2011 às 15:00horas. Intime-se as partes pessoalmente, o INSS mediante 
remessa dos autos, e, seus patronos, por meio de Diário Oficial, os quais deverão 
comparecer na data e hora supra designada, acompanhada das partes e suas 
testemunhas, independente de intimação. Cumpra-se..” Colméia, 10 de  fevereiro de 2011. 
Jordan Jardim Juiz de Direito 
 
AUTOS Nº.: 2007.0010.9608-5/0   
Ação: BENEFICIO DE PENSÃO POR MORTE 
Requerente: JOSÉ GOMES DA SILVA 
Adv. do Reqte: Marcelo Teodoro da Silva OAB/TO 3.975-A OAB/SP 242.922. 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Adv. do Reqdo: Procurador Federal  
DESPACHO: “Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência outrora 
designada por desídia de seus patronos, e para não prejudicar a parte autora que são 
pessoas campesinas, rede signo a audiência de instrução e julgamento deste processo 
para o dia 09/05/2011 às 14h00min. Intime-se as partes pessoalmente, o INSS mediante 
remessa dos autos, e, seus patronos, por meio de Diário Oficial, os quais deverão 
comparecer na data e hora supra designada, acompanhada das partes e suas 
testemunhas, independente de intimação. Cumpra-se..” Colméia, 10 de  fevereiro de 2011. 
Jordan Jardim Juiz de Direito 
 
AUTOS: 2007.0010.9614-0/0   
Ação: BENEFICIO DE PENSÃO POR MORTE. 
Requerente: ALCANGELA MARIA DOS SANTOS 
Advogado: Marcelo Teodoro da Silva OAB/TO 3.975-A OAB/SP 242.922. 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Advogado: Procurador Federal  
DESPACHO: “Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência outrora 
designada por desídia de seus patronos, e para não prejudicar a parte autora que são 
pessoas campesinas, rede signo a audiência de instrução e julgamento deste processo 
para o dia 09/05/2011 às 14h00min. Intime-se as partes pessoalmente, o INSS mediante 
remessa dos autos, e, seus patronos, por meio de Diário Oficial, os quais deverão 
comparecer na data e hora supra designada, acompanhada das partes e suas 
testemunhas, independente de intimação. Cumpra-se..” Colméia, 10 de fevereiro de 2011. 
Jordan Jardim Juiz de Direito 
 
AUTOS: 2011.0011.7572-2/0   
Ação: REIVINDICATÓRIA DE SLÁRIO MATERNIDADE  
Requerente: MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
Advogado: MÁRCIO AUGUSTO MALAGOLI OAB/TO 3685 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Advogado: Procurador Federal  
DECISÃO: Primeiramente, com fulcro no artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 1.060/50, 
DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se a Autarquia requerida, para os termos 
da presente ação, por meio do seu Procurador Autárquico, mediante remessa dos autos a 
procuradoria federal no Estado do Tocantins, em Palmas/TO, nos moldes do Art. 222 “c” 
do CPC, querendo, contestar o pedido no prazo de 60 dias. Ficando desde já Advertido 
que deverá restituir os presentes autos a este Juízo no prazo de 60 dias (Provimento nº 
10/2008 – CGJUS/TO), sob pena de a Procuradoria Federal suportar as sanções do art. 
196 do CPC, quais sejam; a) perder o direito de vista fora do Cartório. B) incorrer em multa 
correspondente a metade do salário mínimo; c) o responsável responder a procedimento 
disciplinar perante a OAB/TO, sem prejuízo de apuração da responsabilidade criminal por 
descumprimento de ordem judicial e subtração de documento (arts. 330 e 337 do Código 
Penal), além da imposição da multa prevista no art. 14, parágrafo único, CPC, ao 
representante legal do INSS (Resp. 666008/RS). Ainda, considerando que o Requerido 
(INSS), não tem o costume de comparecer as audiências de conciliação, assim por 
impossibilidade de conciliação entre as partes e para dar mais efetividade ao processo que 
se arrasta por vários anos, dispenso a realização de Audiência Preliminar de que trata o 
caput do art. 331 e § 3º do CPC. Havendo, apresentação de defesa, intime-se a parte 
autora para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, manifestar acerca da defesa 
apresentada e documentos, que por ventura, acompanham, momento em que deverá 
apresentar as provas que pretende produzir em audiência, justificando-as. Após volvam os 
autos conclusos para designação de audiência. Cumpra-se. Colméia, 02 de dezembro de 
2011. Jordan Jardim Juiz Substituto 
 
AUTOS: 2011.0011.7574-9/0   
Ação: REIVINDICATÓRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE  
Requerente: IVONE PEREIRA SILVA  
Advogado: MARCIO AUGUSTO MALAGOLI OAB/TO 3685 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Advogado: Procurador Federal  
DECISÃO: Primeiramente, com fulcro no artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 1.060/50, 
DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se a Autarquia requerida, para os termos 
da presente ação, por meio do seu Procurador Autárquico, mediante remessa dos autos a 
procuradoria federal no Estado do Tocantins, em Palmas/TO, nos moldes do Art. 222 “c” 
do CPC, querendo, contestar o pedido no prazo de 60 dias. Ficando desde já Advertido 
que deverá restituir os presentes autos a este Juízo no prazo de 60 dias (Provimento nº 
10/2008 – CGJUS/TO), sob pena de a Procuradoria Federal suportar as sanções do art. 
196 do CPC, quais sejam; a) perder o direito de vista fora do Cartório. B) incorrer em multa 
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correspondente a metade do salário mínimo; c) o responsável responder a procedimento 
disciplinar perante a OAB/TO, sem prejuízo de apuração da responsabilidade criminal por 
descumprimento de ordem judicial e subtração de documento (arts. 330 e 337 do Código 
Penal), além da imposição da multa prevista no art. 14, parágrafo único, CPC, ao 
representante legal do INSS (Resp. 666008/RS). Ainda, considerando que o Requerido 
(INSS), não tem o costume de comparecer as audiências de conciliação., assim por 
impossibilidade de conciliação entre as partes e para dar mais efetividade ao processo que 
se arrasta por vários anos, dispenso a realização de Audiência Preliminar de que trata o 
caput do art. 331 e § 3º do CPC. Havendo, apresentação de defesa, intime-se a parte 
autora para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, manifestar acerca da defesa 
apresentada e documentos, que por ventura, acompanham momento em que deverá 
apresentar as provas que pretende produzir em audiência, justificando-as. Após volvam os 
autos conclusos para designação de audiência. Cumpra-se. Colméia, 02 de dezembro de 
201. Jordan Jardim Juiz Substituto 
 
AUTOS: 2011.0011.7573-0/0   
Ação: REIVINDICATÓRIA DE AMPARO SOCIAL  
Requerente: LUIS ALVES DE SOUSA 
Advogado: MARCIO AUGUSTO MALAGOLI OAB/TO 3685 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Advogado: Procurador Federal  
DECISÃO: Primeiramente, com fulcro no artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 1.060/50, 
DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se a Autarquia requerida, para os termos 
da presente ação, por meio do seu Procurador Autárquico, mediante remessa dos autos a 
procuradoria federal no Estado do Tocantins, em Palmas/TO, nos moldes do Art. 222 “c” 
do CPC, querendo, contestar o pedido no prazo de 60 dias. Ficando desde já Advertido 
que deverá restituir os presentes autos a este Juízo no prazo de 60 dias (Provimento nº 
10/2008 – CGJUS/TO), sob pena de a Procuradoria Federal suportar as sanções do art. 
196 do CPC, quais sejam; a) perder o direito de vista fora do Cartório. B) incorrer em multa 
correspondente a metade do salário mínimo; c) o responsável responder a procedimento 
disciplinar perante a OAB/TO, sem prejuízo de apuração da responsabilidade criminal por 
descumprimento de ordem judicial e subtração de documento (arts. 330 e 337 do Código 
Penal), além da imposição da multa prevista no art. 14, parágrafo único, CPC, ao 
representante legal do INSS (Resp. 666008/RS). Ainda, considerando que o Requerido 
(INSS), não tem o costume de comparecer as audiências de conciliação., assim por 
impossibilidade de conciliação entre as partes e para dar mais efetividade ao processo que 
se arrasta por vários anos, dispenso a realização de Audiência Preliminar de que trata o 
caput do art. 331 e § 3º do CPC. Havendo, apresentação de defesa, intime-se a parte 
autora para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, manifestar acerca da defesa 
apresentada e documentos, que por ventura, acompanham momento em que deverá 
apresentar as provas que pretende produzir em audiência, justificando-as. Após volvam os 
autos conclusos para designação de audiência. Cumpra-se. Colméia, 02 de dezembro de 
2011. Jordan Jardim Juiz Substituto 
 
AUTOS: 2011.0010.6463-7/0   
Ação: APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: MARIA VIANA MACIEL  
Advogado: MARCOS PAULO FÁVARO OAB/TO 4.128. 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Advogado: Procurador Federal  
DECISÃO: Primeiramente, com fulcro no artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 1.060/50, 
DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se a Autarquia requerida, para os termos 
da presente ação, por meio do seu Procurador Autárquico, mediante remessa dos autos a 
procuradoria federal no Estado do Tocantins, em Palmas/TO, nos moldes do Art. 222 “c” 
do CPC, querendo, contestar o pedido no prazo de 60 dias. Ficando desde já Advertido 
que deverá restituir os presentes autos a este Juízo no prazo de 60 dias (Provimento nº 
10/2008 – CGJUS/TO), sob pena de a Procuradoria Federal suportar as sanções do art. 
196 do CPC, quais sejam; a) perder o direito de vista fora do Cartório. B) incorrer em multa 
correspondente a metade do salário mínimo; c) o responsável responder a procedimento 
disciplinar perante a OAB/TO, sem prejuízo de apuração da responsabilidade criminal por 
descumprimento de ordem judicial e subtração de documento (arts. 330 e 337 do Código 
Penal), além da imposição da multa prevista no art. 14, parágrafo único, CPC, ao 
representante legal do INSS (Resp. 666008/RS). Ainda, considerando que o Requerido 
(INSS), não tem o costume de comparecer as audiências de conciliação, assim por 
impossibilidade de conciliação entre as partes e para dar mais efetividade ao processo que 
se arrasta por vários anos, dispenso a realização de Audiência Preliminar de que trata o 
caput do art. 331 e § 3º do CPC. Havendo, apresentação de defesa, intime-se a parte 
autora para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, manifestar acerca da defesa 
apresentada e documentos, que por ventura, acompanham momento em que deverá 
apresentar as provas que pretende produzir em audiência, justificando-as. Após volvam os 
autos conclusos para designação de audiência. Cumpra-se. Colméia, 27 de outubro de 
2011. Jordan Jardim Juiz Substituto 
 
AUTOS: 2011.0011.7592-7/0   
Ação: APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: DEUZINA GOMES DA CRUZ TAVARES  
Advogado: MARCOS PAULO FAVARO OAB/TO 4.128 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Advogado: Procurador Federal  
DECISÃO: Primeiramente, com fulcro no artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 1.060/50, 
DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se a Autarquia requerida, para os termos 
da presente ação, por meio do seu Procurador Autárquico, mediante remessa dos autos a 
procuradoria federal no Estado do Tocantins, em Palmas/TO, nos moldes do Art. 222 “c” 
do CPC, querendo, contestar o pedido no prazo de 60 dias. Ficando desde já Advertido 
que deverá restituir os presentes autos a este Juízo no prazo de 60 dias (Provimento nº 
10/2008 – CGJUS/TO), sob pena de a Procuradoria Federal suportar as sanções do art. 
196 do CPC, quais sejam; a) perder o direito de vista fora do Cartório. B) incorrer em multa 
correspondente a metade do salário mínimo; c) o responsável responder a procedimento 
disciplinar perante a OAB/TO, sem prejuízo de apuração da responsabilidade criminal por 
descumprimento de ordem judicial e subtração de documento (arts. 330 e 337 do Código 
Penal), além da imposição da multa prevista no art. 14, parágrafo único, CPC, ao 
representante legal do INSS (Resp. 666008/RS). Ainda, considerando que o Requerido 

(INSS), não tem o costume de comparecer as audiências de conciliação., assim por 
impossibilidade de conciliação entre as partes e para dar mais efetividade ao processo que 
se arrasta por vários anos, dispenso a realização de Audiência Preliminar de que trata o 
caput do art. 331 e § 3º do CPC. Havendo, apresentação de defesa, intime-se a parte 
autora para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, manifestar acerca da defesa 
apresentada e documentos, que por ventura, acompanham momento em que deverá 
apresentar as provas que pretende produzir em audiência, justificando-as. Após volvam os 
autos conclusos para designação de audiência. Cumpra-se. Colméia, 02 de dezembro de 
2012. Jordan Jardim Juiz Substituto 
 

AUTOS: 2011.0010.6462-9/0 
Ação: BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ 
Requerente: VENANCIO PEREIRA DA SILVA  
Advogado: MARCOS PAULO FÁVARO OAB/TO 4128 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 
Adv. Do Reqdo: Procurador Federal  
DECISÃO: Primeiramente, com fulcro no artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 1.060/50, 
DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se a Autarquia requerida, para os termos 
da presente ação, por meio do seu Procurador Autárquico, mediante remessa dos autos a 
procuradoria federal no Estado do Tocantins, em Palmas/TO, nos moldes do Art. 222 “c” 
do CPC, querendo, contestar o pedido no prazo de 60 dias. Ficando desde já Advertido 
que deverá restituir os presentes autos a este Juízo no prazo de 60 dias (Provimento nº 
10/2008 – CGJUS/TO), sob pena de a Procuradoria Federal suportar as sanções do art. 
196 do CPC, quais sejam; a) perder o direito de vista fora do Cartório. B) incorrer em multa 
correspondente a metade do salário mínimo; c) o responsável responder a procedimento 
disciplinar perante a OAB/TO, sem prejuízo de apuração da responsabilidade criminal por 
descumprimento de ordem judicial e subtração de documento (arts. 330 e 337 do Código 
Penal), além da imposição da multa prevista no art. 14, parágrafo único, CPC, ao 
representante legal do INSS (Resp. 666008/RS). Ainda, considerando que o Requerido 
(INSS), não tem o costume de comparecer as audiências de conciliação., assim por 
impossibilidade de conciliação entre as partes e para dar mais efetividade ao processo que 
se arrasta por vários anos, dispenso a realização de Audiência Preliminar de que trata o 
caput do art. 331 e § 3º do CPC. Havendo, apresentação de defesa, intime-se a parte 
autora para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, manifestar acerca da defesa 
apresentada e documentos, que por ventura, acompanham momento em que deverá 
apresentar as provas que pretende produzir em audiência, justificando-as. Após volvam os 
autos conclusos para designação de audiência. Cumpra-se. Colméia, 27 de outubro de 
2012. Jordan Jardim Juiz Substituto 
 
AUTOS Nº: 2010.0011.1503-9/0  
Ação: BUSCA E APREENSÃO Requerente: BV FINANCEIRA S.A  
Adv. do Reqte: FLÁVIA DE ALBUQUERQUE LIRA OAB/PE 24.521 
Requerido: EDMAR JOSE PEREIRA  
Adv. da Reqda: NÃO COSTITUIDO  
PARTE SENTENÇA: “(....) É o relatório. Decido. Isto posto constata-se dos autos, a parte 
autora motivada pela falta de interesse processual requereu a desistência do feito, não 
restando outra medida senão a extinção do processo. Ante o exposto, EXTINGO o 
presente processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, VIII, do Código de 
Processo Civil. Ao Cartório para oficiar o SPS/SERASA a retirar o nome da parte requerida 
de seus cadastros restritivos, caso tenha sido oficiado para incluí-lo. De mesmo modo, 
oficiar o DETRAN para proceder com baixa do bloqueio judicial, caso tenha sido oficiado a 
bloquear o bem. A contadoria judicial para apuração das custas finais, ato continuo, intime-
se o requerente para o pagamento das custas processuais, no prazo de 48 horas. 
Efetuado o pagamento, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Não sendo feito o 
pagamento, oficie-se a Fazenda Pública para inclusão da requerente na divida ativa, 
informando o valor respectivo e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, 
arquivem-se com baixa na distribuição”. Colméia, 23 de março de 2012. Jordan Jardim, 
Juiz Substituto 
 

AUTOS Nº: 2010.0011.1503-9/0  
Ação: BUSCA E APREENSÃO Requerente: BV FINANCEIRA S.A  
Adv. do Reqte: FLÁVIA DE ALBUQUERQUE LIRA OAB/PE 24.521 
Requerido: EDMAR JOSE PEREIRA  
Adv. da Reqda: NÃO COSTITUIDO  
PARTE SENTENÇA: “(.......) É o relatório. Decido. Isto posto constata-se dos autos, a 
parte autora motivada pela falta de interesse processual requereu a desistência do feito, 
não restando outra medida senão a extinção do processo. Ante o exposto, EXTINGO o 
presente processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, VIII, do Código de 
Processo Civil. Ao Cartório para oficiar o SPS/SERASA a retirar o nome da parte requerida 
de seus cadastros restritivos, caso tenha sido oficiado para incluí-lo. De mesmo modo, 
oficiar o DETRAN para proceder com baixa do bloqueio judicial, caso tenha sido oficiado a 
bloquear o bem. A contadoria judicial para apuração das custas finais, ato continuo, intime-
se o requerente para o pagamento das custas processuais, no prazo de 48 horas. 
Efetuado o pagamento, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Não sendo feito o 
pagamento, oficie-se a Fazenda Pública para inclusão da requerente na divida ativa, 
informando o valor respectivo e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, 
arquivem-se com baixa na distribuição”. Colméia, 23 de março de 2012. Jordan Jardim, 
Juiz Substituto 

CRISTALÂNDIA 
1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS: 2012.0000.7784-9/0 – AÇÃO PENAL 
Autor: Ministério Público 
Réu: Warley Pereira Borralho 
Advogado: Dr. José Orlando Pereira Oliveira – OAB/TO nº 1063 
INTIMAÇÃO: Fica o Advogado constituído, supramencionado, intimado do r. Despacho: 
“Não há informação nos autos acerca da apreensão do bem móvel salientado à fl. 230. 
Diligencie o requerente, junto à Delegacia de Policia, acerca da mencionada 
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circunstância, acostando, ainda, a documentação comprobatória da propriedade. Após 
cumprida a diligencia, ao MP. Intime-se. Cristalândia, 21 de maio de 2012. RENATA DO 
NASCIMENTO E SILVA – JUÍZA DE DIREITO. Eu, Diego Cristiano Inácio Silva, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei. 
 
AUTOS: 2008.0005.2027-2/0 – AÇÃO PENAL 
Autor: Ministério Público 
Vítima: Antonio Moura da Silva 
Réu: Pedro Tavares Lira 
Advogado: Dr. Wilson Moreira Neto – OAB/TO nº 757 
INTIMAÇÃO: Fica o Advogado constituído, supramencionado, intimado da designação de 
audiência de Instrução e Julgamento marcada para o dia 28 de junho de 2012, às 
09hs30min, bem como da expedição de Carta Precatória para inquirição das testemunhas 
na Comarca de São Félix do Xingu/Pa, Porto Nacional/TO e Paraíso do Tocantins/TO. Eu, 
Diego Cristiano Inácio Silva, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª Vara Cível e Família 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS N° 2012.0001.7889-0 – REVISIONAL DE ALIMENTOS 
Requerente: J. C. O. 
Advogado: DR. ARNEZZIMÁRIO JR. BITTENCOURT – OAB/TO Nº 2611-B  
Requerida: C. DOS S. O., menor impúbere, representada por sua genitora M. V. F. DOS S. 
Advogado(a): NÃO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE SOBRE O DESPACHO A SEGUIR 
TRANSCRITO: DESPACHO: “Trata-se de ação revisional, proposta pelas partes acima 
identificadas, sem pedido de liminar. Cite-se o requerido, sobre os termos da presente 
ação e intimem-se as partes, a fim de que compareçam à audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, acompanhados de seus advogados e de testemunhas, 
independentemente de prévio depósito, importando a ausência do requerente em 
arquivamento do pedido e a do requerido em confissão e revelia. Designo o dia 
21/06/2012, às 14:00 horas, para realização de audiência de tentativa de conciliação, 
instrução e julgamento. Anote-se no mandado de citação que, em não havendo 
conciliação, a parte requerida poderá contestar na própria audiência, desde que o faça por 
intermédio de advogado, passando-se, em seguida, a oitiva das testemunhas presentes. 
Processe-se em segredo de justiça, por força do dispositivo contido no art. 155, II, do 
Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 
requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 
1.060/50. Dianópolis-TO, 26 de março de 2012. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de 
Direito”. 
 
AUTOS N. 2011.6.2975-4 CIVIL PÚBLICA  
Requerente: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Requerido: Município de Novo Jardim  
Adv. Sílvio Romero Alves Póvoa 
SENTENÇA: 
Ante o exposto, pelos fundamentos acima transcritos, nos termos do art. 269, I do Código 
de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na petição inicial, para 
determinar que o município de Novo Jardim-TO promova e acompanhe o tratamento de 
saúde ao idoso VENCESLINO BARBOSA XAVIER de forma eficaz e adequada, constante 
prescrições e orientações médicas, dispensando-lhe por tempo indeterminado e de forma 
contínua o medicamento ANDROCUR 50 MG (1caixa e meia por mês), DOXAZOSINA 06 
MG (manipular 90 cápsula – com duração de apenas 3 meses) e ainda 05 pacotes de 
fraudas geriátricas mensais, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 
caso de ter seu benefício negado, podendo a referida multa ter destinação social futura, 
extinguindo o processo com resolução do mérito. Ratifico nesta sentença, os efeitos da 
antecipação de tutela inicialmente concedida. Custas e despesas processuais pelo 
requerido. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 
julgado, arquive-se. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito. 
 
Autos n. 2011.12.7262-0 COBRANÇA  
Requerente: Rosicléia Morais Coelho    
Adv: Pedro Lustosa do Amaral Hidasi OAB/GO 29.479  
Requerido: INSS  
Adv: Procurador Federal 
 
DECISÃO: 
Ante o exposto, entendo como requisito da petição a comprovação do requerimento 
administrativo do benefício de salário maternidade rural, assim determino a suspensão do 
processo por 60 (sessenta) dias para que a Requerente comprove nos autos o 
requerimento do benefício previdenciário junto ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL-INSS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 284 do 
Código de Processo Civil. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito.    
  
Autos n. 077/92 - ORDINÁRIA 
Requerente: Erondina Dias dos Santos e Outros  
Adv: Adauto Manaia Moreira OAB/SP 111.141      
Requerido: INSS 
Adv. Procurador Federal 
 
SENTENÇA: 
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o Instituto 
Nacional do Seguro Social ao pagamento do benefício devido aos segurados ERONDINA 
DIAS DOS SANTOS, IZABEL CONCEIÇÃO OLIVEIRA, JOSÉ MANOEL DE SOUZA, 
BENTA LIBERATO PINTO e ANTONIA MOREIRA DE MELO, reajustados de acordo com 
a norma prevista no art. 201, § 5º (atual art. 201, § 2º da CF/88), no importe de 01 salário 
mínimo, bem como ao acréscimo de 50% do salário mínimo em cada parcela anterior, 
desde a publicação da Carta de 1988, em 05/10/1988, até efetivo reajuste. Havendo 

interesse dos herdeiros de Antônia Moreira de Melo, estes poderão regularizar a 
representação processual e reivindicar o que de direito na fase da liquidação de sentença. 
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 acidentárias e de benefícios propostas 
na justiça estadual”. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado esta Sentença, 
arquive-se os autos. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito.       
 
Autos n. 6.767/05 DECLARATÓRIA DE NULIDADE 
Requerente: Município de Taipas do Tocantins  
Adv: Márcia Pareja OAB/TO 614 
Requerido: Araçá Eletricidade Ltda  
Adv: Marcus Vinícius Corrêa Lorenço OAB/TO 3597-A  
  
SENTENÇA: 
Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a 
inexistência de dívida entre o município de Taipas do Tocantins-TO e a empresa Araçá 
Eletricidade Ltda relacionada ao negócio jurídico exposto nos autos, bem como para 
declarar a nulidade da duplicata n. 02/2002. Pelos mesmos argumentos, mantenho a 
liminar e torno definitiva a sustação de protesto de título (duplicata mercantil), proferida nos 
autos n. 6.683/2005 (em apenso), às fls. 22/26. Custas pela requerida e honorários 
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Remetam-se copia desta sentença 
ao autos de n. 6.683/2005. P.R.I.C. Jossanner Nery Nogueira Luna.   
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito Titular da Vara de 
Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível da Comarca de Dianópolis-TO., na forma 
da Lei, etc... FAZ SABER, a todos quanto o presente edital de CITAÇÃO, virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos nº 2012.0002.1855-8 de Guarda, tendo como 
Requerentes O. C. DA S. e D. A. C., brasileiros, casados, aposentados, ele portador da 
CI/RG nº 416.968 – SSP/TO e inscrito no CPF nº 146.507.541-00 e ela portadora da 
CI/RG nº 279.711 – 2ª via – SSP/TO e inscrita no CPF nº 191.536.351-91, requerendo a 
guarda do menor J. L. C. C. em desfavor de SILVIA COELHO CIRQUEIRA. Pelo presente 
edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia 
publicada no Diário da Justiça, CITA, a Requerida SILVIA COELHO CIRQUEIRA, 
brasileira, solteira, residente em lugar INCERTO OU NÃO SABIDO, para todos os termos 
da presente ação, querendo, apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 
de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na peça vestibular, 
conforme dispõem os artigos 285 e 319 ambos do Código de Processo Civil; bem como a 
INTIMAÇÃO da mesma, para, no dia 28 de junho de 2012, às 13h, comparecer ao Fórum 
da Comarca de Dianópolis-TO, a fim de participar da audiência de conciliação, nos autos 
acima mencionados. Tudo consoante parte conclusiva do despacho a seguir transcrito. 
DESPACHO: “... 3. Designo o dia 28/06/2012, às 13:00 horas, para realização da 
audiência de conciliação. 4. Cite-se e intime-se a requerida, se necessário por carta 
precatória e edital, para querendo, apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias, 
advertindo-a que não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados na peça vestibular, conforme dispõem os artigos 285 e 319 ambos do 
Código de Processo Civil. 5. Oficie-se ao Conselho Tutelar do município de Novo Jardim-
TO, em caráter de urgência, para que realize estudo social no domicílio dos autores, sem 
prévio aviso, para que sejam aferidas as condições econômicas, higiênicas, morais, 
afetivas e sociais, em laudo circunstanciado a ser apresentado no prazo máximo de trinta 
dias. 6. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro a autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, ressalvada 
a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. 7. Processe-se em 
segredo de justiça, por força do disposto no art. 155, II, do Código de Processo Civil. 
Dianópolis-TO, 09 de maio de 2012. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito.” 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 23 dias do mês de 
maio de 2012. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, o digitei.  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS N. 2011.6.4236-0 EXECUÇÃO FISCAL  
Exeqüente: Município de Dianópolis 
Adv: Edna Dourado Bezerra OAB/TO 2456     
Executado: Maria de Fátima W. C. Aires    
Adv.  
SENTENÇA: 
Diante do exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, proposta pelo 
Município de Dianópolis em face de Maria de Fátima W.C.Aires, com fundamento no art. 
794, I c/c 795 ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Custas pela executada. Sem honorários advocatícios, pois entendo que eles foram pagos 
via administrativa. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Jossanner Nery Nogueira Luna, 
Juiz de Direito.  
 
Autos n. 4.696/01 ORDINÁRIA DE COBRANÇA  
Requerente: Banco do Brasil SA. 
Adv: Adriano Tomasi OAB/TO 1007      
Requerido: João Francisco Antunes e Maria de Lourdes Antunes   
Adv. Oséas Santos OAB/PR 22.211 e Ângela Maria Breginski OAB/PR 29.011   
 
SENTENÇA:  
Por todo o exposto, ante os fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, para manter a cobrança da comissão 
permanente, e decotar o percentual dos juros moratórios, da multa moratória, ou qualquer 
outro encargo, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, 
inciso I, do CPC. As custas são recíprocas e serão rateadas pelas partes. Cada parte 
arcará com os honorários de seus procuradores. Na hipótese de falecimento comprovado 
do 1º requerido, com a juntada da certidão de óbito, procederá a regularização do pólo 
passivo da demanda na fase de liquidação de sentença. P.R.I.C. Jossanner Nery Nogueira 
Luna, Juiz de Direito.         
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FILADÉLFIA 
1ª Escrivania Cível 

 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS:2012.3.2536-2 
Ação: Manutenção de Posse 
Requerente: Sigmar Luiz Vinhal 
Advogado: Dr. Felipe de Andrade e Silva OAB/TO. 5101 
Requerido: Edilberto de Melo Soares e Outros 
INTIMAÇÃO DE DESPACHO E AUDIÊNCIA: Fica o advogado do autor intimado da 
audiência de justificação previa designada para o dia 22/06/2012, às 13:30 horas, no 
Fórum local de Filadélfia-TO, devendo o autor apresentar rol das testemunhas que desejar 
que sejam ouvidas, em 10 (dez) dias, tudo conforme teor do despacho seguinte: “Vistos 
etc. Conveniente a justificação prévia do alegado, designo audiência para o d i a  
2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 ,  à s  1 3 h 3 0 m i n ,  d e v e n d o  o  a u t o r  a p r e s e n t a r  r o l  das 
testemunhas que desejar que sejam ouvidas, em 10 (dez) dias. Nos termos do artigo 928, 
do Código de Processo Civil, citem-se os requeridos para comparecerem à audiência, 
em que poderão intervir, desde que o façam por intermédio de Advogado. O prazo para 
contestar, é de 15 (quinze) dias, contar-sc-á a partir da intimação da decisão que deferir ou 
não a medida liminar (art 930, parágrafo único). Com a aprsentaçào do rol do autor, 
intimem-se as testemunhas arroladas. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
Filadélfia/TO, 22 de maio de 2012. As) Dr. Fabiano Ribeiro, Juiz de Direito.” 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 

1ª Escrivania Cível 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos n. 2008.0000.1485/7 Ação de Execução Fiscal 
Reqte: Conselho Regional de Administração de Goiás 
Adv:  Dr. Otávio Alves Forte OAB/TO 21.490 
Reqdo: Lidiana Pereira Barros Coelho 
Adv: Dr. Não consta 
OBJETO: INTIMAÇÃO/SENTENÇA parte dispositiva: “ (...) Ante o exposto, EXTINGO o 
processo com fulcro no art. 794, inciso I do CPC. Custas, se houver, pelo executado. P.R.I. 
Formoso, 20.01.2012 Dr. Marcio Soares da Cunha, Juiz de Direito.  
 
Autos n. 1.328/96 Ação de Rescisão de Negocio Jurídico 
Reqte: Carlos Antonio Sobrinho 
Adv:  Dr. Nair Rosa Freita Caldas OAB/TO 1047 
Reqdo: Tarcis Oliveira de Souza  
Adv: Dr. Não consta 
OBJETO: INTIMAÇÃO da procuradora da parte autora, para requerer o que entender de 
direito ao andamento do feito, sob pena de extinção do feito.. 
 
Autos n. .1.874/99 Ação de Execução Forçada 
Reqte: Banco do Brasil S/A 
Adv:  Dr. Miguel Chaves Ramos OAB/TO 514 
Reqdo: Nelmo Serrato e outros 
Adv: Dr. Mario Antonio da Silva Camargo OAB/TO 37-B  
OBJETO: INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida, para devolver os autos em 
cartório no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob aplicação das penalidades previstas no 
art. 196 do CPC, além de busca e apreensão judicial. 
 

Autos n. 2010.0012.2836-4 Ação de Monitoria 
Reqte: Heitor Bueno e Silva Ltda 
Adv:  Dr. Wilmar Ribeiro da Silva OAB/TO 644 
Reqdo: João da Cruz 
Adv: Dr. Valdivino Passos Santos OAB/TO 4372 
OBJETO: INTIMAÇÃO da parte requerida, para manifestar quanto ao dispositivo da 
sentença, devido ao transito em julgado sem interposição de recurso. 
 

GOIATINS 
Diretoria do Foro 

 

PORTARIA N. 006/2012  
  

O Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, Juiz de Direito Substituto desta Comarca 
de Goiatins, no uso de suas atribuições legais etc. 

CONSIDERANDO o disposto nos itens, 2.6.15, 2.6.17, 2.6.17.1, da 
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do 
Tocantins. 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do fornecimento de 
informações, por via telefônica às partes e seus advogados no âmbito da Comarca de 
Goiatins.  

RESOLVE:      BAIXAR  A  SEGUINTE  PORTARIA   
Art. 1. É vedado o fornecimento de informações, por via telefônica, sobre o 

conteúdo de pronunciamento judicial. 
Art. 2. É vedado o fornecimento, por via telefônica, de quaisquer informações 

relativas a processos que corram em segredo de justiça. 
Art. 3. É permitida a divulgação, por via telefônica, de informações concernentes 

ao andamento de processos de interesse das partes ou de seus advogados, desde que se 
cadastrem previamente perante o juízo respectivo.  

Art. 4. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se. Cumpra-se. 
Goiatins, 06 de maio de 2012. 

José Eustáquio de Melo Júnior 
Juiz de Direito Substituto 

SENTENÇA 

Autos nº. 2012.0001.9380-6/0 – Mandado de Segurança     
Impetrante: Neodir Saorin 
Advogado: Daniel dos Santos Borges OAB/TO nº. 2238 e João Beuter Júnior OAB/TO nº. 
3.252   
Impetrados: Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiatins/To e Vinicius 
Donnover Gomes. 
Advogado: Mauricio Ivonei da Rosa OAB/TO nº. 4.818-A 
INTIMAÇÃO: das partes para tomar conhecimento da sentença judicial à seguir transcrita. 
Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada, julgo IMPROCEDENTES os pedidos 
formulados na petição inicial e resolvo o mérito da lide com base no art. 269, inciso I, do 
CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Goiatins-TO, 23 
de maio de 2012. José Eustáquio de Melo Júnior – Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 2012.0001.9380-6/0 - MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE: NEODIR SAORIN 
IMPETRADOS: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
GOIATINS/TO e VINÍCIUS DONOVER GOMES 
TORNA PÚBLICA a Sentença proferida nos autos supramencionados, cuja parte 
dispositiva é a seguinte: “Ante o exposto DENEGO a segurança pleiteada, julgo 
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e resolvo o mérito da lide com 
base no art. 269, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios (enunciados 
nº 512 do e. STF e nº 105 do e. STJ). Transitada em julgado e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” Goiatins/TO, 23 de maio de 2012. 
(a) José Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de Direito. 
 

1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos nº 2006.0004.7327-8/0 (2.440/06) - Previdenciária 
Requerente: Dalva Barbosa da Silva 
Adv: Jádson Claiton dos Santos Sousa OAB/TO nº 2.236 
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 
 
INTIMAÇÃO: do advogado para no prazo de (10) dez dias especificar as provas que 
pretende produzir sob pena de preclusão, indicando eventual perícia e rol de testemunhas. 
Goiatins/TO, 23 de maio de 2012. 
 
Autos nº 2011.0006.8730-4/0 (4.605/11) - Previdenciária 
Requerente: Sebastiana Soares Lima 
Adv: Marcos Paulo Fávaro, OAB/TO nº 4.128-A 
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS 
INTIMAÇÃO: do advogado da parte autora para se manifestar acerca da contestação e 
documentos de fls. 21/35. Goiatins/TO, 23 de maio de 2012. 
 
Autos nº 2011.0007.6365-5/0 (4.621/11) - Previdenciária 
Requerente: Núbia Carvalho de Farias 
Adv: Márcio Augusto Malagoli, , OAB/TO nº 3.685-B 
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS 
INTIMAÇÃO: do advogado da parte autora para se manifestar acerca da contestação e 
documentos de fls. 15/21.Goiatins/TO, 23 de maio de 2012. 
 
Autos nº 2011.0011.5012-6/0 (4.812/11) - Previdenciária 
Requerente: Ademir Pereira de Meneses 
Adv: Márcio Augusto Malagoli, , OAB/TO nº 3.685-B 
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS 
INTIMAÇÃO: do advogado da parte autora para se manifestar acerca da contestação e 
documentos de fls. 29/42.Goiatins/TO, 23 de maio de 2012. 
 
Autos nº 2010.0007.1802-3 (4.088/10) - Previdenciária 
Requerente: Ozana Ribeiro de Sousa 
Adv: Marcos Paulo Fávaro, OAB/TO nº 4.128-A 
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS 
INTIMAÇÃO: do advogado da parte autora para se manifestar acerca da contestação e 
documentos de fls. 43/52.Goiatins/TO, 23 de maio de 2012. 
 
Autos nº 2011.0012.2278-0/0 (4.815/11) - Previdenciária 
Requerente: Érica Andrade da Costa 
Adv: Márcio Augusto Malagoli, OAB/TO nº 3.685-B 
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS 
INTIMAÇÃO: do advogado da parte autora para se manifestar acerca da contestação e 
documentos de fls. 18/21.Goiatins/TO, 23 de maio de 2012. 
 

Autos nº. 2012.0001.2865-6 /0 (4912) – (Alimentos) 
Requerente: Ronaldo da Conceição Carneiro, rep. Por sua mãe Maria de Jesus da 
Conceição 
Adv. Dr. Fabiano Caldeira Lima – OAB/TO nº 2493 
Requerido: Assilon Dias Carneiro 
 
INTIMAÇÃO: do advogado da parte autora para comparecer perante este Juízo da 
Comarca de Goiatins/TO em audiência de Conciliação, instrução e julgamento designada 
para o dia 26/07/2012 ás 13h30m. Goiatins, 23 de maio de 2012. 
 
Autos nº 2008.0000.1379-6/0 (2.935/08) - Usucapião 
Requerente: César Rubens Cavalcante Araújo  
Adv. Dr. Giancarlo Menezes, OAB/TO nº 2918 
 
INTIMAÇÃO: Fica  o advogado do autor INTIMADO para no prazo de (10) dez dias, indicar 
os confinantes proprietários e posseiros do imóvel. Goiatins, 22 de maio de 2012. 
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Autos nº 2010.0000.1931-1/0 (3.883/10) – Reintegração de Posse  
Requerente: Osvaldo Henrique Martins Custódio  
Adv. Dr. Giancarlo Menezes, OAB/TO nº 2918 
Requerido: Cícero Joaquim de Souza e outros 
Adv: Daniel dos Santos Borges, OAB/TO nº 2.238 
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados INTIMADOS para no prazo de (10) dez dias, especificar 
as aprovas que pretendem produzir detalhadamente, sob pena de preclusão, bem como 
indicar  testemunhas  e  eventuais perícias. Goiatins, 22 de maio de 2012. 
 
Autos nº 2007.0005.3386-4/0 (2.783/07) - Usucapião            
Requerente: Antônio de Sousa Queiroz,  
Adv. Dr. Edimar Nogueira da Costa, OAB/TO nº 402-B 
Requerido: Kasper e Cia Ltda e outros....  
INTIMAÇÃO: Fica a advogado da parte autora INTIMADO para no prazo de (30) trinta 
dias, indicar a área exata a ser usucapida, com a correta medida, eis que constam nos 
autos três medidas diferentes; 2)- Juntas planta assinada por responsável técnico, do 
imóvel a ser usucapido, e memorial descritivo; 3)- Indicar nomes e endereços dos 
proprietários dos imóveis confinantes; 4) – Juntar certidão vintenária de inteiro teor do 
imóvel a ser usucapido, sob pena de extinção do feito, art. 284, CPC.  Goiatins, 22 de maio 
de 2012. 
 

1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Acusado : MANOEL MESSIAS CAVALCANTE DA LUZ 
Intimação do Advogado: ALVARO SANTOS DA SILVA- OAB/TO Nº 2022  
 
INTIMAÇÃO: Fica o advogado do Acusado intimado do inteiro teor da Decisão 
Interlocutória, exarada nos autos supramencionados, cuja parte dispositiva vai a seguir 
transcrita: “ Ante o exposto, mantenho a decisão de fls. 20/21, proferida nos autos do 
processo nº2011.0011.3616-6/0, que indeferiu o pedido de liberdade provisória. 
Verificando que não é o caso de absolvição sumária do denunciado, vez que não há a 
existência de nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 397 do Código de Processo 
Penal, ratifico o recebimento da denúncia ofertada nas fls. 75 porque contém os requisitos 
legais e narra circunstanciadamente a atuação do denunciado, propiciando-lhe ampla 
defesa. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 30/05/2012, às 10h00m. 
Intimem-se o acusado, seu advogado e o Ministério Público. Intimem-se, ainda, todas as 
testemunhas arroladas tanto pelo Ministério Público quanto pelo acusado, expedindo os 
mandados de intimação que se fizerem necessários. Intimem-se. Cumpra-se.. 
Goiatins/TO, 23 de maio de 2012. (a) José Eustáquio de Melo Júnior- Juiz de Direito 
Substituto. Ficando Vossa Senhoria também intimado da expedição da Carta Precatória 
Inquiritória  para a Vara de Precatórias, Falências e Concordatas da Comarca de 
Araguaina/TO, referente a testemunha arrolada pelo Ministério Público,  o Agente de 
Polícia Civil Sr: Lindomar Alves do Nascimento. Goiatins, 24/05/2012.    
 
 AUTOS Nº  2011.0012.2308-5/0 (475/11)  - AÇÃO PENAL 
Acusado : MANOEL MESSIAS CAVALCANTE DA LUZ 
Intimação do Advogado: ALVARO SANTOS DA SILVA- OAB/TO Nº 2022  
INTIMAÇÃO: Fica o advogado do Acusado intimado para comparecer a Audiência de 
instrução e julgamento, que será realizada no dia 30/05/2012, às 10:00 horas, na Salas 
das Audiências deste Juízo no Edifício do Fórum Juiz Manoel Leite Barbosa, situado na 
Praça Montano Nunes, snº, nesta cidade e Comarca de Goiatins/TO. Goiatins, 24/05/2012.   
 

GUARAÍ 

1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS N.° 2009.0001.3693-4 – EXECUÇÃO FORÇADA. 
Fica o advogado da parte requerida abaixo identificada, intimado dos atos processuais 
abaixo relacionados, nos termos do Provimento n.º 002/2011-CGJUS/TO: 
Exeqüente: Banco da Amazônia S.A. 
Advogado: Dr. Ildefonso Domingos Ribeiro Neto – OAB/TO n.º 372. 
Executado: R. C. de Goes e outros.   
DESPACHO de fls. 80: “Defiro o pleito de fls. 76, fixando o prazo de 30 (trinta) dias. Logo, 
intime-se para o fim dos §1º, inciso III, do art. 232, do CPC. Guaraí, 10/05/2010. Rosa 
Maria Rodrigues Gazire Rossi - Juíza de Direito.”  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS N.° 2009.0005.2578-7– EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
Ficam os advogados da Embargada abaixo identificada, intimados dos atos processuais 
abaixo relacionados, nos termos do Provimento nº 002/2011-CGJUS/TO: 
Embargante: Thiago Stefanello Facco e Angélica Laurini Rossato  
Advogados: Dra. Bárbara Henryka Lis de Figueiredo – OAB/TO 099-B e Dr. Fernando 
Carlos Fiel de Vasconcelos Figueiredo – OAB/TO 1.754. 
Embargada: Multigrain S.A.  
Advogado: Dr. Edegar Stecker – OAB/DF 9.012, Dr. Ricardo Giovani Carlin – OAB/TO 
2407 e outros. 
DESPACHO de fls. 52: “Compulsando os autos em epígrafe, observo que o autor 
emendou a inicial adequando o valor da causa, e por consequência complementando o 
pagamento referente as custas judiciais e taxa processual, face a decisão exarada pelo E. 
Tribunal de Justiça. Assim, dando prosseguimento ao feito, determino o cumprimento 
imediato do despacho de fls. 45, a fim de intimar o embargante para, no prazo de 15 
(quinze) dias, caso queira, apresentar manifestação aos embargos, nos termos do art. 740 
do CPC. Após conclusos. Intime-se. Guaraí, 16 de Junho de 2010. Jorge Amancio de 
Oliveira - Juiz Substituto.” 
DESPACHO de fls. 45: "Cite-se o embargado para, querendo, apresente impugnação no 
prazo legal. Guaraí, 26 de março de 2010. Emanuela da Cunha Gomes - Juíza de Direito 
Substituta."  

Juizado Especial Cível e Criminal 
 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
Nesta data, estando presente a magistrada titular, independente da presença das Partes, 
considerando a suspensão de todos os prazos em razão dos trabalhos de Correição Geral 
Ordinária, não foi publicada a sentença em audiência, deixando para ser publicada no 
Diário da Justiça. Eu,  Eliezer R. de Andrade, Escrivão em Substituição, lavrei o presente 
que vai devidamente assinado. Guaraí, 11 de maio de 2012.Magistrada 
AUTOS Nº 2012.0000.4933-0 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 
INDENIZAÇÃO C/PEDIDO LIMINAR 
REQUERENTE: DANIEL SOUSA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. ILDEFONSO DOMINGOS RIBEIRO NETO 
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S.A 
ADVOGADO(A): DRA. KARLLA BARBOSA LIMA RIBEIRO (OAB/TO 3.395), DR. 
FELICIANO LYRA MOURA (OAB/PE 21.714). 
SENTENÇA CÍVEL Nº 40/05 (6.0) 
Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 
Decido.FUNDAMENTAÇÃO. I - DA REVELIA  I. 1 DA PROCURAÇÃO:  Verifica-se que a 
cópia da procuração juntada pelo Requerido (fls. 20) não se encontra autenticada, 
configurando irregularidade na representação processual do Banco, posto que um dos 
pressupostos processuais subjetivos (representação por advogado) não foi devidamente 
preenchido pelo mesmo, conforme entendimento jurisprudencial vigente: “admissível a 
utilização de cópia xérox do instrumento de procuração, pois, nos precisos termos do art. 
365 do CPC, tal documento não pode ser tido como imprestável (RT 691/133), mas a 
xérox deve ser autenticada” (STJ – RT 726/183, RT 681/140, maioria, 715/205, 724/344), 
logo “mostra-se irregular a representação processual que se faz calcada em fotocópia sem 
a autenticação pelo notário” (STF – 2ª Turma, AI 170.720-9-SP- AgRg, rel. Min. Marco 
Aurélio, j. 26.9.95, v.u., DJU 17.11.95, p. 39.219).  I.2  – DA CARTA DE 
PREPOSIÇÃO:Conforme estabelecido pelo artigo 9º, §4º, da Lei 9.099/95 o Requerido, 
sendo pessoa jurídica, deve fazer-se representar por preposto devidamente credenciado, 
sob pena de revelia. Portanto, para que seja válida a representação é preciso que 
apresente documentação suficiente para também legitimar a designação do respectivo 
preposto, ou seja, dar autenticidade à carta de preposição. No caso dos autos não há 
como aferir legitimidade na representação do Requerido, porquanto o preposto que 
compareceu à audiência apresentou carta de preposição (fls.21) preenchida sobre 
fotocópia, supostamente assinada por um advogado. Porém, a documentação juntada aos 
autos não permite a este Juízo certificar-se da autenticidade e legitimidade, seja dos 
poderes conferidos para o advogado ou daqueles conferidos para o preposto (fls. 35/37).   
I.3  – DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS: Não há como aceitar que o Banco Requerido se 
apresente desta forma em audiência unificada após ter sido validamente citado, sob pena 
de o próprio Poder Judiciário se ver envolvido na fraude relativa a documentos desta 
natureza. Mais ainda, a segurança jurídica das decisões judiciais estaria seriamente 
abalada se houvesse a possibilidade de se legitimar qualquer pessoa que comparecesse 
em juízo portando o tipo de documentos apresentados. Portanto, os defeitos todos de 
representação obrigam ao reconhecimento de revelia da empresa Requerida. Esta, ao 
menos deve ser responsável por aqueles que contrata para exercer o papel de 
representante, seja como preposto ou como advogado. Registro que as audiências neste 
Juízo são unas - audiência de conciliação, instrução e julgamento. Logo, não se trata de 
aplicar no presente caso o disposto no artigo 13 do CPC, uma vez que o Requerido foi 
citado e intimado (fls.15), tendo ciência de que na audiência una designada poderia ser 
proferida sentença. Neste caso, resta configurada a revelia, considerando-se a completa 
ausência do Requerido em face da total irregularidade na representação processual e 
empresarial.Porém, considerando que a revelia, nesta esfera especial é relativa, apenas 
para esgotar qualquer possibilidade de argüição de mérito, vale apreciar o mesmo, em 
face da documentação carreada a título de contestação.II – DO MÉRITO Ressalto que por 
se tratar de relação de consumo e ante a hipossuficiência técnica, econômica e financeira 
da parte Autora em relação ao Banco Requerido para a produção de provas, nos termos 
do artigo 6º, inciso VIII da Lei 8.078/90, o ônus da prova foi invertido quando do 
deferimento da decisão liminar (fls.12/13), ficando o Requerido com o ônus de demonstrar 
detalhadamente a origem e licitude do débito que culminou com a inclusão no cadastro 
restritivo do Autor. Apesar de indicada a inversão, analisado o conjunto probatório dos 
autos verifica-se que o Requerido não se desincumbiu deste ônus. Basta comparar a 
assinatura da procuração (fl. 08), da Carteira de Identidade (fl. 09) e do termo de audiência 
(fls. 56) com a assinatura dos documentos colacionados às fls. 44/49 para evidenciar 
a fraude de falsificação da assinatura do Autor, fato este que justifica o afastamento de 
prova pericial. Destarte, em razão da vulnerabilidade do sistema de contratação da referida 
Empresa, a pessoa que não celebrou o contrato com a instituição financeira não pode ser 
reputada devedora, nem penalizada com a inclusão de seu nome em órgãos de restrição 
ao crédito, especialmente se observando que a Requerida não juntou nos autos nenhum 
documento de identificação ao Autor.Se o contrato foi firmado por pessoa diversa do autor, 
já que a assinatura é evidentemente falsa, está configurada a negligência do Réu, o qual 
deixou de agir com a diligência necessária à garantia do sistema de seu próprio negócio. 
Vale dizer, não cumpriu seu dever de conferir os documentos quando da contratação. 
Além do mais, o Autor é um consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC,  
visto que o mesmo foi vítima de um evento, qual seja celebração de um contrato falso. 
Assim sendo, o ônus de provar a autenticidade da assinatura é do Réu, ante a inversão do 
ônus da prova.III – DECISÃO.Ante o exposto, com fundamento nas provas apresentadas e 
nas razões de fato e de direito expendidas, nos termos do que dispõe o artigo 20 da Lei nº 
9.099/95 c/c o artigo, decreto a revelia do Requerido. JULGO PROCEDENTE o pedido 
efetuado por DANIEL SOUSA DA SILVA em face de BANCO PANAMERICANO S.A, 
declarando inexistente o débito e indevida à inserção do nome do Autor nos cadastros de 
restrição ao crédito, em especial SPC, tornando definitiva a decisão que deferiu o pedido 
liminar (fls.12/13).Com base nas mesmas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido de 
indenização por danos morais, condenando o Requerido a pagar o valor de R$4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais), a serem corrigidos e acrescidos de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, a partir da data de publicação 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 
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de julgamento do recurso.Transitada em julgado, INTIME-SE o Banco Requerido para, em 
15 (quinze) dias, voluntariamente cumprir a sentença, efetivando o pagamento do valor 
total da condenação, qual seja, R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).Decorrido o 
prazo para pagamento espontâneo do valor da condenação e não efetuado este no prazo 
fixado, o montante da condenação será acrescido de: correção monetária e juros 
moratórios equivalente a um por cento (1%) ao mês, até a data do efetivo pagamento, bem 
como, da multa de dez por cento (10%) sobre o valor total da condenação, conforme 
previsto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo fixado para 
pagamento espontâneo, efetuado este ou não, manifeste-se o Reclamante. Sem custas e 
honorários nesta fase (artigo 55, da Lei 9.099/95). Publique-se no DJE. Registre-se. 
Intimem-se. Guaraí - TO, 15 de maio de 2012.Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  
 

(6.3.A) SENTENÇA CÍVEL Nº 42/05 
AUTOS N° 2009.0011.1351-2 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
EXEQUENTE: ZENEIDE CORREA DOS SANTOS 
ADVOGADO: SEM ASSISTÊNCIA 
1ª EXECUTADA: SHOPCELL CELULAR – P LOPES PEIXOTO -  REVEL 
ADVOGADO: SEM ASSISTÊNCIA 
2ª EXECUTADA: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA - REVEL 
ADVOGADA: DRA. SARAH GABRIELLE ALBUQUERQUE ALVES 
A sentença condenatória impôs às empresas Executadas o pagamento de R$132,00 
(cento e trinta e dois reais) por danos materiais e R$ 1.452,00 (um mil, quatrocentos e 
cinquenta e dois reais) a título de indenização por danos morais. Transitada em julgado no 
dia 17.07.2011 (fls. 18/v), as Executadas deveriam ter cumprido espontaneamente suas 
obrigações em até 15 (quinze) dias daquela data, alerta inclusive consignado na parte final 
da sentença irrecorrida. NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 2ª Executada, por meio 
da petição apócrifa de fls. 31, argumenta que efetuou depósito judicial do valor da 
condenação (fls. 33 - R$ 1.452,00), PORÉM DEIXOU de informar O FATO NOS AUTOS.O 
silêncio da empresa NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA só chegou ao fim com a 
ciência de bloqueio judicial, ocasião em que noticiou que havia efetuado o pagamento, via 
depósito em conta judicial, do valor a que havia sido condenada. Outrossim, efetuado um 
depósito este deve ser comunicado para fins de eximir-se a Requerida do ônus da 
condenação. Não o fazendo, seu silêncio deu azo à fase executiva que, em ato contínuo, 
propiciou a utilização da ferramenta BACEN-JUD. Com isso, os prejuízos advindos e por 
todos suportados devem ser imputados, e suportados, apenas pelas Executadas. 
Ademais, a Exequente foi compelida a iniciar a execução eis que até o momento ainda não 
lhe foi permitido dispor dos valores depositados pela 2ª Executada. Assim, este Juízo está 
gastando recursos públicos para, sem efetiva necessidade, processar mais uma lide. Por 
outro lado, a empresa NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA precisou movimentar o 
seu corpo jurídico para tentar justificar os fatos, os quais devem ser imputados apenas a 
quem os deu causa, ou seja, a própria Executada, vez que o pagamento promovido pelo 
embargante apenas se perfez na data em que a sua ocorrência foi noticiada nos autos 
(15/06/2011).Ante o exposto, com fundamento no que dispõem os artigos 795 e 794, inciso 
I, do CPC, EXTINGO o processo em razão do pagamento integral do débito.Com o trânsito 
em julgado, atentando-se para o disposto pelo Ofício Circular n° 57/2009: 1 – Expeça-se 
alvará, em favor da Exequente ZENEIDE CORREA DOS SANTOS, para levantamento da 
quantia penhorada pelo processo BACENJUD, ID 072011000004976086, no valor de R$ 
1.905,82 (um mil, novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) e seus eventuais 
rendimentos. Junte-se a este alvará, cópia desta sentença e dos documentos de fls. 28 e 
29.2 – Expeça-se alvará, em favor da empresa NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 
para levantamento da quantia indicada à fl. 33, no valor de R$ 1.476,44 (um mil, 
quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e seus eventuais 
rendimentos; ID 02094040620100001-5 do Banco do Brasil S.A, transferido para a Caixa 
Econômica Federal. Junte-se a este alvará, cópia desta sentença e dos documentos de fls. 
33 e 35. Após, procedam-se as  
 

ANALISADO EM CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA 
(6.4.C) DECISÃO Nº 08/05 
AUTOS N° 2011.0011.4276-0 
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT 
REQUERENTE: RUBENSUILSON PEREIRA DOS SANOTS 
ADVOGADO: DR. PATYS GARRETY DA COSTA FRANCO 
REQUERIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A. 
ADVOGADOS: DR. JACÓ CARLOS SILVA COELHO E DRA. ALLINNE RIZZIE COELHO 
OLIVEIRA GARCIA 
Considerando a certidão de fls. 119, o recurso atende aos pressupostos intrínsecos e 
extrínsecos. Diante disso, recebo-o em ambos os efeitos. Procedam-se às anotações 
necessárias e remetam-se os presentes autos à Turma Recursal deste Estado com as 
homenagens deste juízo. Publique-se. Guaraí, 07 de maio de 2012.Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito 
 

ANALISADO EM CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA 
(6.4.C) DECISÃO Nº 05/05 
AUTOS N° 2011.0011.4279-4 
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT 
REQUERENTE: ANÁLIA MOURA DE SOUZA AMORIM 
ADVOGADO: DR. PATYS GARRETY DA COSTA FRANCO 
REQUERIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A. 
ADVOGADOS: DR. JACÓ CARLOS SILVA COELHO E DRA. SARAH GABRIELLE 
ALBUQUERQUE ALVES E DR. RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA  
Considerando a certidão de fls. 120, o recurso atende aos pressupostos intrínsecos e 
extrínsecos. Diante disso, recebo-o em ambos os efeitos. Procedam-se às anotações 
necessárias e remetam-se os presentes autos à Turma Recursal deste Estado com as 
homenagens deste juízo. Publique-se. Guaraí, 07 de maio de 2012.Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito 
 

ANALISADO EM CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA 
 (6.4.C) DECISÃO Nº 05/05 
AUTOS N° 2011.0011.4279-4 
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT 
REQUERENTE: ANÁLIA MOURA DE SOUZA AMORIM 
ADVOGADO: DR. PATYS GARRETY DA COSTA FRANCO 
REQUERIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A. 

ADVOGADOS: DR. JACÓ CARLOS SILVA COELHO E DRA. SARAH GABRIELLE 
ALBUQUERQUE ALVES E DR. RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA  
Considerando a certidão de fls. 120, o recurso atende aos pressupostos intrínsecos e 
extrínsecos. Diante disso, recebo-o em ambos os efeitos. Procedam-se às anotações 
necessárias e remetam-se os presentes autos à Turma Recursal deste Estado com as 
homenagens deste juízo. Publique-se. Guaraí, 07 de maio de 2012.Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito 
 
ANALISADO EM CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA 
 (6.4.C) DECISÃO Nº 07/05 
AUTOS N° 2011.0011.4280-8 
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT 
REQUERENTE: RODRIGO MOREIRA MARCONATO 
ADVOGADO: DR. PATYS GARRETY DA COSTA FRANCO 
REQUERIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A. 
ADVOGADOS: DR. JACÓ CARLOS SILVA COELHO E DRA. ALLINNE RIZZIE COELHO 
OLIVEIRA GARCIA 
 
Considerando a certidão de fls. 118, o recurso atende aos pressupostos intrínsecos e 
extrínsecos. Diante disso, recebo-o em ambos os efeitos. Procedam-se às anotações 
necessárias e remetam-se os presentes autos à Turma Recursal deste Estado com as 
homenagens deste juízo. Publique-se. Guaraí, 07 de maio de 2012.Sarita von Röeder 
Michs Juíza de Direito 
 
ANALISADO EM CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA 
(6.4.C DECISÃO Nº 03/05 
AUTOS N° 2011.0011.4296-4 
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT 
REQUERENTE: WALTER DA CUNHA MEDEIROS 
ADVOGADO: DR. PATYS GARRETY DA COSTA FRANCO 
REQUERIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A. 
ADVOGADOS: DR. JACÓ CARLOS SILVA COELHO E DRA. SARAH GABRIELLE 
ALBUQUERQUE ALVES E DR. RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA  
Considerando a certidão de fls. 138, o recurso atende aos pressupostos intrínsecos e 
extrínsecos. Diante disso, recebo-o em ambos os efeitos. Procedam-se às anotações 
necessárias e remetam-se os presentes autos à Turma Recursal deste Estado com as 
homenagens deste juízo. Publique-se. Guaraí, 07 de maio de 2012.Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito 
 
ANALISADO EM CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA 
(6.4.C) DECISÃO Nº 02/05 
AUTOS N° 2011.0009.4608-3 
RECLAMAÇÃO 
RECORRENTE: REDE CELTINS 
ADVOGADOS: DR. PHILIPPE ALEXANDRE CARVALHO BITTENCOURT E DRA. 
LETÍCIA BITTENCOURT  
RECORRIDA: ELZA LEITE RODRIGUES 
ADVOGADO: DR. ILDEFONSO DOMINGOS RIBEIRO NETO 
Considerando a certidão de fls. 91, o recurso atende aos pressupostos intrínsecos e 
extrínsecos. Diante disso, recebo-o em ambos os efeitos. Procedam-se às anotações 
necessárias e remetam-se os presentes autos à Turma Recursal deste Estado com as 
homenagens deste juízo. Publique-se. Guaraí, 07 de maio de 2012.Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito 
 
ANALISADO EM CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA 
 (6.5) DESPACHO N° 55/05 
AUTOS N° 2009.2.6913-6  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
EXEQUENTE: IDA PEREIRA DA SILVEIRA 
ADVOGADA: DRA. MÁRCIA DE OLIVEIRA REZENDE  
EXECUTADO: VALDIR DE SOUSA MELO 
DEFENSORIA PÚBLICA 
Intime-se a Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão de 
fls. 101, indicando o atual endereço do Executado. Decorrido o prazo sem manifestação, 
os autos serão arquivados. Publique-se. Intime-se. Guaraí, 15 de maio de 2012.Sarita von 
Röeder Michels Juíza de Direito 
 
ANALISADO EM CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA 
(6.4.C) DECISÃO N° 24/05 
AUTOS N° 2011.11.4266-2 
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR 
REQUERENTE: SÉRGIO MANOEL DA COSTA BUENO 
ADVOGADO: DR. HELDER BARBOSA NEVES (OAB/TO 4916) 
REQUERIDO: CESAR EVANGELISTA DA SILVA – AGRIPEÇAS PEÇAS AGRÍCOLAS  
PREPOSTO: DYONATAN CORREIA PESSOA 
ADVOGADAS: DRA. TALITA SILVÉRIO HAYASAKI (OAB/GO 19.704), DRA. KARLLA 
BARBOSA LIMA RIBEIRO (OAB/TO 3395). 
A empresa CESAR EVANGELISTA DA SILVA ME, nome de fantasia “AGRIPEÇAS - 
PEÇAS AGRÍCOLAS” qualificada nos autos do processo que lhe move SÉRGIO MANOEL 
DA COSTA BUENO, também qualificado, inconformada com a sentença de fls. 58/60, 
interpôs recurso inominado (fls.67/71). Conforme se verifica dos autos, embora atendendo 
ao prazo legal, a empresa Requerida não pagou as taxas e custas referentes à 
interposição do recurso, conforme consta na certidão de fls. 79, ferindo o disposto nos 
artigos 42, § 1º c/c o artigo 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 e o Enunciado 
80/FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o 
recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 
horas, não admitida a complementação intempestiva.” Ante o exposto, julgo deserto o 
recurso inominado interposto pela empresa CESAR EVANGELISTA DA SILVA ME, nome 
de fantasia “AGRIPEÇAS - PEÇAS AGRÍCOLAS” e nego seguimento ao mesmo. Baixem 
os autos à contadoria para atualização do valor da condenação e intime-se para 
pagamento espontâneo. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Guaraí - TO, 11 
de maio de 2012.Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito 
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GURUPI 
Diretoria do Foro 

 

 
PORTARIA N.º 23/2012 
O Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc.... 
CONSIDERANDO a necessidade de compor a Comissão que irá auxiliar nos trabalhos 
correicionais, conforme disposto no artigo 2º da Portaria nº 23/2012 da Diretoria do Foro 
da Comarca de Gurupi; e 
CONSIDERANDO que não haverá suspensão dos prazos processuais. 
RESOLVE: 
Art. 1º - DESIGNAR a Comissão que irá auxiliar na correição nos Cartórios Extrajudiciais, 
Delegacias etc., composta pelos magistrados Dr. NASSIB CLETO MAMUD, Dr. ADEMAR 
ALVES DE SOUZA FILHO, Dr. SILAS BONIFÁCIO PEREIRA e Dr. ADRIANO GOMES 
DE MELO OLIVEIRA, bem como os servidores RICARDO RODRIGUES SOARES e 
NATÁLIA GRANJA BATISTA. 
Art. 2º - REVOGAR o artigo 4º da Portaria nº 22/2012. 
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 22 (vinte e dois) dias do mês de 
maio de 2012 (22-05-2012). 
RONICLAY ALVES DE MORAIS 

Juiz de Direito 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA N.º 22/2012 
 
O Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc.... 
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: 
Art. 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 28 de maio de 2012, às 08 horas e finalizar-se-á no dia 30 de maio de 2012, às 18 
horas. 
Art. 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. 
Art. 3º DESIGNAR como Secretária da Correição a servidora KELVYEN TÂNIA ALVES, e 
como substituta a servidora ESTER ALVES OLIVEIRA. 
Art. 4º - DETERMINAR sejam DEVOLVIDOS aos respectivos cartórios, até o dia 25 de 
maio de 2012, 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. 
Art. 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. 
Art. 6º - 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 NÃO SERÃO SUSPENSOS. 
Art. 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). 
Art. 8º - AFIXE uma cópia desta Portaria em cada Serventia e no Placar do Fórum. 
Art. 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 21 (vinte e um) dias do mês de 
maio de 2012 (21-05-2012). 
 
RONICLAY ALVES DE MORAIS 

Juiz de Direito 
Diretor do Foro 

 

2ª Vara Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos n.º: 2011.0007.1494-8/0 
Ação: Cobrança 
Requerente: Maria Luiza Barreiras da Silva 
Advogado(a): Dr. Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz 
Requerido(a): Itaú Seguros S.A. 
Advogado(a): Dr. Jacó Carlos Silva Coelho  
 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) 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: 2009.0011.2841-2/0 
Ação: Consignação em Pagamento 
Requerente: Figueiredo e Alves Ltda. 
Advogado(a): Dra. Jeane Jaques Lopes de Carvalho Toledo 
Requerido(a): Martins Comercio e Seviços de Distribuição S.A. 
Advogado(a): Dr. Publio Borges Alves 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Recurso próprio e tempestivo. Recebo em seu duplo efeito. 
Intime-se o apelado para contrarrazões em 15 (quinze) dias. Gurupi, 22/05/2012. (ass). 
Nilson Afonso da Silva. Juiz de Direito. 
 
Autos n.º: 2009.0005.3457-3/0 
Ação: Cobrança 
Requerente: Aldemiro dos Santos Almeida 
Advogado(a): Dr. Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz 
Requerido(a): Itaú Seguros S.A. 
Advogado(a): Dr. Jacó Carlos Silva Coelho  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intime-se o requerido para em 05 (cinco) dias depositar em 
juízo o valor dos honorários periciais, sob pena de sua omissão caracterizar litigância de 
má-fé e atentado à dignidade da justiça. Gurupi, 17/05/2012. Nilson Afonso da Silva. Juiz 
de Direito. 
 
Autos n.º: 7360/04 
Ação: Cumprimento de Sentença 
Exeqüente: Donizete Rosa 
Advogado(a): Dr. Mário Antônio Silva Camargos 
Executado(a): Lenura Caetano da Silva 
Advogado(a): Dr. Iron Martins Lisboa 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Designo hasta pública na modalidade praça para os dias 
02/07/12 às 15:00 horas, e sendo necessário, segunda praça o dia 23/07/12 às 15:00 
horas, sendo que nesta última qualquer valor superior a 80% (oitenta por cento) será 
aceito. Gurupi, 17 de maio de 2012. (ass) Nilson Afonso da Silva. Juiz de Direito. 
 
Autos n.º: 2008.0007.9818-1/0 
Ação: Cumprimento de Sentença 
Exeqüente: Margarene Pereira de Souza 
Advogado(a): Dr. Delson Cartlos de Abreu Lima 
Executado(a): Banco Panamericano S.A. 
Advogado(a): Dr. Feliciano Lyra Moura  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Defiro a expedição de alvará judicial do valor incontroverso. 
Proceda à penhora bacenjud do saldo remanescente, após o que será discutido em 
impugnação os cálculos apresentados. Gurupi, 22 de maio de 2012. (ass) Nilson Afonso 
da Silva. Juiz de Direito. 
 
Autos n.º: 2010.0009.6915-8/0 
Ação: Busca e Apreensão 
Requerente: BV Financeira S.A. -  Crédito Financeira e Investimento  
Advogado(a): Dr. Paulo Henrique Ferreira 
Requerido(a): Josias Ferreira Borges 
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins.  
 
Autos n.º: 2011.0010.5555-7/0 
Ação: Cautelar Inominada 
Requerente: Eleomar Alves Martins 
Advogado(a): Dr. Ivanilson da Silva Marinho 
Requerido: MZ Transporte Com. e Representações Ltda. 
Advogado(a): Dr. Yvana Lyvia De Camargo Miranda 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Defiro a produção da prova testemunhal requerida pelo autor, 
reconhecendo a preclusão do requerido (réu) quanto a prova oral. Para assegurar a 
utilidade da prestação jurisdicional determino o bloqueio de transferência via Renajud, 
usando do poder geral da cautela. Designo audiência de conciliação, instrução e 
julgamento para o dia 11/09/12 às 17:00 horas. Gurupi, 17/05/2012. (ass) Nilson Afonso da 
Silva. Juiz de Direito. 
 
Autos n.º: 2009.0001.3394-3/0 
Ação: Execução 
Exeqüente: IBC – Indústria Brasileira de Cosméticos Ltda. 
Advogado(a): Dr. Wesley Duarte Gonçalves Salvador 
Executado(a): Raimundo Nonato Montello 
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Indefiro o requerimento de informação à Receita Federal 
porque a autora não demonstrou nos autos o esgotamento de outras pesquisas por 
exemplo CRI. Intime-se para dar prosseguimento ao feito em 10 (dez) dias sob pena de 
extinção. Gurupi, 17/05/2012. (ass) Nilson Afonso da Silva. Juiz de Direito. 
 
Autos n.º: 2009.0010.5668-3/0 
Ação: Ação de Rescisão Contratual 
Requerente: Itiene Mendes Ferreira Filho 
Advogado(a): Dr. Henrique Pereira dos Santos 
Requerido(a): Dibens Leasing Arrendamento Mercantil S.A. 
Advogado(a): Dr. Fabrício Gomes 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: Homologo o acordo de ff. 130/1 nos moldes do art. 269, III, do 
CPC. Expeça-se alvará judicial. Gurupi, 22/05/12. (ass) Nilson Afonso da Silva. Juiz de 
Direito. 
 
Autos n.º: 7276/04 
Ação: Cumprimento de Sentença 
Exeqüente: João Alberto Ribeiro de Souza 
Advogado(a): Dr. Jorge Barros Filho 
Executado(a): Adail Marinho Costa 
Advogado(a): Dr. Milton Roberto de Toledo 
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INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intime-se o credor para apresentar planilha de cálculo. Após 
cls. para apreciar o pedido retro. Gurupi, 22/05/12. (ass) Nilson Afonso da Silva. Juiz de 
Direito. 
 
Autos n.º: 2009.0001.9450-0/0 
Ação: Indenização por Danos Morais 
Requerente: João Bastos Neto 
Advogado(a): Dr. Magdal Barboza de Araújo 
Requerido(a): SPC Brasil 
Advogado(a): Dr. Jerônimo Ribeiro Neto 
Requerido(a): Serasa S.A. 
Advogado(a): Dra. Miriam Perón Pereira Curiati 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intime-se o credor para dar prosseguimento ao  feito em 05 
(cinco) dias sob pena de extinção. Gurupi, 22/05/12. (ass) Nilson Afonso da Silva. Juiz de 
Direito. 
 
Autos n.º: 2012.0001.6756-2/0 
Ação: Monitória  
Requerente: Unimed Gurupi – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 
Advogado(a): Dra. Kárita Barros Lustosa 
Requerido(a): João Luiz Navega 
Advogado(a): não constituído 

INTIMAÇÃO: Fica a autora intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento 
ao feito, sob pena de extinção. 
 
Autos n.º: 2007.0007.7361-0/0 
Ação: Execução  
Exeqüente: Formaq – Máquinas Agrícolas Ltda. 
Advogado(a): Dr. Leonardo Navarro Aquilino 
Executado(a): Flávia Roberta Alves Barbosa 
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica a autora intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento 
ao feito, sob pena de extinção. 
 
Autos n.º: 2011.0004.3999-8/0 
Ação: Rescisão Contratual  
Requerente: João Alves da Silva 
Advogado(a): Defensoria Pública 
Requerido(a): Real Veículos e outro 
Advogado(a): Dr. Paulo César Lemos da Silva 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias manifestarem se 
tem interesse em conciliar e especificarem provas. Gurupi, 22/05/2012. Nilson Afonso da 
Silva. Juiz de Direito. 
 
Autos n.º: 2009.0008.4156-5/0 
Ação: Resolução Contratual 
Requerente: Cecílio Resplande de Sousa Júnior   
Advogado(a): Dr. Javier Alves Japiassú 
Requerido(a): Cariolano Costa Lopes 
Advogado(a): Defensoria Pública 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Isto posto, com fincas no artigo 267, VI do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTE O PEDIDO. Condeno os autores em custas e honorários advocatícios 
que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, a favor do FUNDEP, que suspendo 
em razão do art. 12 da Lei 1.060/50.  Gurupi, 230/05/2012. (ass) Nilson Afonso da Silva. 
Juiz de Direito. 
 
Autos n.º: 2009.0011.8311-1/0 
Ação: Cautelar de Sustação de Protesto 
Requerente: Messias Messias Ltda. 
Advogado(a): Dr. Leonardo Navarro Aquilino 
Requerido(a): Forte Distribuidora de Hortifrutigranjeiros Ltda. 
Advogado(a): Defensoria Pública   
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intime-se as partes para especificarem provas em 05 (cinco) 
dias.  Gurupi, 23/05/2012. (ass) Nilson Afonso da Silva. Juiz de Direito.  
 
Autos n.º: 2008.0010.6364-5/0 
Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 
Requerente: Fabrício Silva Brito 
Advogado(a): Dra. Alini Fabiani Rodrigues Brito 
Requerido(a): Brasil Telecom S.A. 
Advogado(a): Dr. Sebastião Alves Rocha  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: Expeça-se alvará judicial conforme requerido e, se necessário 
especifico. Julgo extinto o feito com fincas no art. 794, I, do CPC. Gurupi, 23/05/2012. 
Nilson Afonso da Silva. Juiz de Direito. 
 
Autos n.º: 2008.0001.8030-7/0 
Ação: Cumprimento de Sentença 
Exeqüente: Gladys Berenice Fernandes Bastos 
Advogado(a): Dra. Leise Thais da Silva Dias 
Executado(a): Brasil Telecom Celular S.A. 
Advogado(a): Dra. Pamela da Silva Novais Camargos 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Observo que o credor já fora satisfeito pelo deposito voluntário. 
Neste compasso é de rigor a devolução ao requerido do valor bloqueado via bacenjud, 
expeça-se alvará judicial a favor do requerido. Gurupi, 22/05/2012. Nilson Afonso da Silva. 
Juiz de Direito. 
 
Autos n.º: 2011.0010.4957-3/0 
Ação: Monitória 
Requerente: Unimed Gurupi Cooperativa de Trabalho Médico 
Advogado(a): Dra. Kárita Barros Lustosa 
Requerido(a): Bianca Moreira Santos 
Advogado(a): não constituído  

INTIMAÇÃO: DESPACHO: Da pesquisa Siel, intime-se o requerente por seu advogado, 
para no prazo de 10 (dez) dias informar nos autos o nome da mãe e data de nascimento 
do requerido  a fim de obter êxito em nova pesquisa. Gurupi, 22/05/2012. Nilson Afonso da 
Silva. Juiz de Direito. 
 

3ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº: 2011.0004.3597-6- Ação de Execução 
REQUERENTE: SALVADOR ANDRÉ LEANDRO E OUTRO 
ADVOGADO: Claudiney Washington Alves, OAB/GO 11.023 
REQUERIDO: FRANCISCO SANCHES JORQUEIRA E OUTRO 
ADVOGADO:  
 
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, 
às fls. 114, cujo teor segue transcrito: “ O oficial de justiça por não localizar os 
devedores, arrestou imóvel registrado em nome do executado FRANCISCO CAMPOS 
JORQUEIRA, com posterior imissão na posse do imóvel pelo exequente depositário. 
Todavia, chegou aos autos comunicado acompanhado de certidão atualizada do imóvel 
que informa que o bem está hipotecado por meio de Cédula Rural Hipotecária, tendo 
como credor o Banco da Amazônia, desde 2007, com vencimento da cédula em agosto 
de 2014, o que impede a penhora solicitada, na forma do artigo 69 do Decreto Lei 
167/67. Isto posto, determino a baixa no arresto de fls. 35, revogo a decisão que 
autorizou a imissão na posse de fls. 51, com retorno da posse ao atual proprietário. 
Expeça mandado respectivo. Intime. Gurupi, 21 de maio de 2012. Edimar de Paula, Juiz 
de Direito.”  
 
AUTOS Nº: 264/99- Ação Ordinária de Preceito Cominatório 
REQUERENTE: LUIZ COELHO VERÁS E OUTRO 
ADVOGADO: Luiz de Sales Neto, OAB/MA 5947-A 
REQUERIDO: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS E 
OUTROS 
ADVOGADO: Defensoria Pública; Hainer Maia Pinheiro, OAB/TO 2929 
 
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada do despacho proferido pelo MM. Juiz de 
Direito, às fls. 574, cujo teor segue transcrito: “ Reitere intimação aos autores para o 
recolhimento dos honorários periciais em 10 (dez) dias. Pena de se presumir a 
desistência da avaliação. Gurupi, 23/05/12. Edimar de Paula, Juiz de Direito.”  
 
AUTOS Nº.: 2011.0001.2895-0/0 
Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 
Requerente: Rayanne Narciso Oliveira 
Advogado(a): Defensoria Pública, OAB/TO  
Requerida: Laboraório Vitae e Biocroma – Clínica de Exames DNA LTDA 
Advogado(a):  Javier Alves Japiassú, OAB/TO 905 
 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Não vislumbro prosperar a possibilidade de exclusão da 
primeira requerida Laboratório Vitae nesta fase simplesmente pelo fato da segunda 
requerida assumir a responsabilidade pelo exame de DNA. No caso a primeira foi quem 
fez a coleta do material e a segunda realizou os exames, portanto, devem ser mantidas 
no pólo passivo até sentença de mérito. Não há controvérsia de que houve um primeiro 
resultado errôneo, a própria contestação confirma essa possibilidade. A controvérsia se 
estabelece em saber como se deu esse erro, que segundo a requerida foi por "uma 
contaminação ambiental do material". Se em razão do primeiro resultado ocorreram os 
danos alegados pela autora e sua extensão. Requer a autora o para esclarecimento do 
dano e sua extensão a inquirição das testemunhas arroladas às fls. 12, que segundo a 
autora comparecerão independente da intimação. Não observo necessidade de um 
outro exame de DNA conforme solicita as requeridas uma vez que consta dos autos um 
exame realizado pela segunda requerida assinado em 25/10/2010, fls. .24, onde o 
resultado foi negativo e um outro exame também realizado pela segunda requerida, 
utilizando-se do mesmo material de 11/01/2011, fls.38 concluindo que Gilson Carvalho 
dos Santos é o pai biológico do menor. Documentos esses que não são contrariados na 
contestação. Vale ressaltar ainda que já foi realizado um terceiro em um outro 
laboratório que também deu positivo, fls. 25/26, portanto, não há questionamento sobre 
o resultado positivo do exame. Desta forma, deixo de acolher o pedido de novo exame 
solicitado pelas requeridas. Como prova do juízo determino o depoimento pessoal da 
autora, que fica intimada a comparecer na audiência designada, sob pena de confissão. 
Designo audiência de instrução para o dia 18 de julho de 2012.14 hs. Em nome do 
principio do contraditório intime as requeridas a especificar que provas pretendem 
produzir no prazo de 10(dez) dias. Intime-se o advogado do requerido da presente 
decisão” 
 

1ª Vara Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS: 2011.0011.9347-0   
Requerente: Ministério Público Estadual 
Contra: Ezemi Nunes Moreira e outros 
Advogados: Antônio Ianowich Filho - OAB/TO 2.643; Celma Mendonça Milhomem Jardim 
OAB-TO 1486; Gleivia de O. Dantas OAB-TO 2.246; Walace Pimentel OAB-TO 1.999-B; 
Ercílio Bezerra de Castro Filho OAB-TO 69-B; Jakeline de Morais e O. Santos OAB-TO 
1634  e Ezemi Nunes Moreira OAB-TO 904 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Portanto de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, DEIXO DE ANALISAR o pedido de reconsideração relativa à decisão que 
decretou o arresto (seqüestro) por ser ela decisão com força de definitiva  da qual cabe 
recurso especifico (apelação), não cabendo, portanto, juízo de retratação. No que se refere 
aos recursos de apelação, interpostos nos autos, recebe-os:; em face disso dê-se vista à 
defesa para apresentar as razões recursais. Após, vista ao Ministério Público para 
apresentar contrarazões. Intimem-se.Cumpra-se.Gurupi, 17 de maio de 2012. Mirian Alves 
Dourado – Juíza de Direito. 
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2ª Vara Criminal 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº. 2012.0003.4747-1/0 
Requerente/Acusado: ANTÔNIO MAGALHÃES COELHO 
ADVOGADO: Drº. ARCY CARLOS DE BARCELOS OAB/TO 4992 
Atendendo determinação judicial, INTIMO, o (s advogado (s) acima identificado (s), do 
dispositivo da decisão proferida nos autos em epigrafe. Segue abaixo transcrição do 
dispositivo da decisão:Tecidas estas considerações, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 
313, I, todos do Código Penal, como garantia da ordem pública, indefiro o pedido de fls. 
02/26 e mantenho o requerente na prisão em que se encontra. Intimem-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO, 23 de Maio de 2012. a) Mirian Alves Dourado, Juíza de Direito. Eu Fernando 
Maia Fonseca, Técnico Judiciário, o digitei e fiz inserir.  
 
AUTOS  N.º 2011.0010.5482-8/2 
REQUERENTE/ACUSADO(S): ANTÔNIO ISIDRO DOS SANTOS MIGUEL 
VITIMA: DOUGLAS BARBOSA DIAS 
TIPIFICAÇÃO: Art. 302, CAPUT, DA LEI 9.503/97  
ADVOGADO(A)(S): JEANE JAQUES LOPES DE C. TOLEDO – OAB/GO 1.882 
Atendendo determinação judicial, INTIMO o advogado acima identificado para que 
apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, os memoriais nos autos em epigrafe. Eu, Fernando 
Maia Fonseca, o digitei e fiz inserir.  
 
AUTOS N.º 2012.0001.7201-9/0 
ACUSADO(S): HYALLYS FIGUEROA DE PAULA 
TIPIFICAÇÃO: Art. 33, Caput, c/c art. 40 e Outros. 
ADVOGADO: Dr. Adari Guilherme da Silva OAB/TO 1729 
Atendendo determinação judicial, INTIMO o (s) advogado (s) acima identificado (s) para 
que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, os memoriais da defesa do acusado, supra 
referido, nos autos em epigrafe. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, o digitei e 
fiz inserir.  
 

1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS: 2009.0005.4396-3 – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - CÍVEL  
Requerente: JOSÉ ROMILDO DA SILVA 
Defensoria Pública: CHARLITA TEXEIRA DA FONSECA GUIMARÃES 
Requerido: MUNICÍPIO DE GURUPI  
Rep. Jurídico: ROGÉRIO BEZERRA LOPES OAB/TO 4193-B 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Rep. Jurídico: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 

INTIMAÇÃO: Intimo os Requeridos para que tomem ciência do despacho de fls. 125-v, 
segue transcrito a parte dispositiva: “Vistos, etc... Sobre o pedido de extinção, intime-se o 
Requerido para manifestação no prazo de cinco dias. Gurupi-TO, 19/12/2011. Wellington 
Magalhães – Juiz de Direito Auxiliando. 
 
AUTOS: 12.730/05 – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Debito Fiscal com 
Pedido de Tutela Anteciapda 
Requerente: PONTE ALTA TURISMO LTDA 
Advogado: RAIMUNDO NONATO FRAGA SOUSA – OAB/TO 476 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 

INTIMAÇÃO: Intimo o advogado da parte requerente para que compareça no Cartório, 
para assinar o Termo de Redução de Bens à Penhora e Depósito, referente aos autos 
acima mencionados, com urgência, tudo conforme despacho de fls. 476. 
 
AUTOS: 2010.0004.7593-7 – AÇÃO CAUTELAR INONIMADA INCIDENTAL - CÍVEL  
Requerente: ADRIANA BARBIZAN ARAUJO 
Rep. Jurídico: RODRIGO LORENÇONI OAB/TO 4255  
Requerente: CENTRO UNIVESITÁRIO UNIRG  
Rep. Jurídico: VILMA ALVES DE SOUZA BEZERRA OAB/TO 4056 

INTIMAÇÃO: Intimo as partes para que tomem ciência da sentença de fls. 40-v, segue 
transcrito a parte dispositiva: “(...) Vistos, etc... Vislumbro que as partes entabularam 
acordo envolvendo a demanda nos autos principais (fls. 191), sendo a presente cautelar, 
sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Sem custas nem 
honorários, conforme acordo homologado nos autos principais.” P.R.I. Gurupi-TO, 19 de 
dezembro de 2011. Wellington Magalhães – Juiz de Direito Auxiliando.  
 
AUTOS: 2010.0004.7593-7 – AÇÃO CAUTELAR INONIMADA INCIDENTAL - CÍVEL  
Requerente: ADRIANA BARBIZAN ARAUJO 
Rep. Jurídico: RODRIGO LORENÇONI OAB/TO 4255  
Requerente: CENTRO UNIVESITÁRIO UNIRG  
Rep. Jurídico: VILMA ALVES DE SOUZA BEZERRA OAB/TO 4056 

INTIMAÇÃO: Intimo as partes para que tomem ciência da sentença de fls. 40-v, segue 
transcrito a parte dispositiva: “(...) Vistos, etc... Vislumbro que as partes entabularam 
acordo envolvendo a demanda nos autos principais (fls. 191), sendo a presente cautelar, 
sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Sem custas nem 
honorários, conforme acordo homologado nos autos principais.” P.R.I. Gurupi-TO, 19 de 
dezembro de 2011. Wellington Magalhães – Juiz de Direito Auxiliando.  
 
AUTOS: 2011.0004.3998-0 – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CÍVEL  
Impetrante: INACIO FERREIRA DA SILVA  
Impetrante: BALDUINO CARDOSO DA SILVA  
Defensor Público: CHARLITA TEIXEIRA DA SILVA  
Impetrado: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIRG 
Rep. Jurídico: VILMA ALVES DE SOUZA BEZERRA OAB/TO 4056 
 

INTIMAÇÃO: Intimo a parte Impetrada para que tome ciência do despacho de fls. 68-v, 
segue transcrito a parte dispositiva: “Vistos, etc... Requeiro a intimação da Fundação 

UnirG para, no prazo de 05 dias, esclarecer se os impetrantes foram nomeados e 
empossados no cargo, comprovando-se documentalmente.” Gurupi-TO, 17 de maio de 
2012. Odete Batista Dias Almeida – Juiz de Direito Auxiliando.  
 
AUTOS: 2009.0007.6307-6 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CÍVEL  
Requerente: JOSÉ JOÃO AUGUSTO SOARES 
Rep. Jurídico: DONATILA RODRIGUES REGO OAB/TO 789  
Requerente: MUNICÍPIO DE GURUPI  
Rep. Jurídico: ROGÉRIO BEZERRA LOPES OAB/TO 4193-B 
 

INTIMAÇÃO: Intimo as partes para que tomem ciência do despacho de fls. 68-v, segue 
transcrito a parte dispositiva: “vistos, etc... Digam as partes, em cinco dias, se têm 
interesse da produção de outras provas, indicando quais, assim como justificando a 
pertinência e necessidade, sob pena de indeferimento.” Gurupi-TO, 19 de dezembro de 
2011. Wellington Magalhães – Juiz de Direito Auxiliando.  
 
AUTOS: 2009.0000.4601-3 – MANDADO DE SEGURANÇA - CÍVEL  
Impetrante: ANA KARLA CARVALHO DE ARAUJO COSTA MOURA 
Rep. Jurídico: ANNE KATHARINE DE ARAUJO COSTA BORGES DOS SANTOS OAB/PI 
4656  
Impetrando: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO 
TOCANTINS 
Impetrado: CIRETRAN 
Rep. Jurídico: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
 

INTIMAÇÃO: Intimo o Impetrante para que tome ciência do despacho de fls. 72-v, segue 
transcrito a parte dispositiva: “Recebo o recurso de apelação no efeito devolutivo. Intime-
se o recorrido para contra-razões.” Gurupi-TO, 09 de janeiro de 2012. Wellington 
Magalhães – Juiz de Direito Auxiliando.  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS: 2011.0004.4013-9/0 – Anulatória de Ato Administrativo c/c Emissão de 
Alvará Provisório  
Requerente: REIS E CORTES LTDA (FUNERARIA SERPOS) 
Advogado: LEANDRO CESAR DOS REIS – OAB/GO Nº 21710 
Requerido: MUNICÍPIO DE GURUPI-TO 
Advogado: ROGERIO BEZERRA LOPES – OAB/TO Nº 4193 
INTIMAÇÃO: Intimo os advogados supra mencionado do despacho a seguir transcrito: 
“Cls... 1- Digam as partes se pretendem conciliar; 2- Em caso negativo, se pretendem 
produzir provas, especificando-se no prazo de dez dias; 3- Com a manifestação de ambas 
as partes ou superação do prazo, subam-me conclusos. Cumpra-se. Dr. Nassib Cleto 
Mamud – Juiz de Direito” 
 
AUTOS: 2011.0009.1698-2/0 – Oposição   
Requerente: COUSEF – CONSELHO MUNICIPAL DOS  USUARIOS DOS SERVIÇOS 
FUNERARIOS DE GURUPI-TO 
Advogado: ANTONIO PEREIRA DA SILVA – OAB/TO Nº 17 
Requerido: REIS E CORTES LTDA 
Advogado: LEANDRO CESAR DOS REIS – OAB/GO Nº 21710 
INTIMAÇÃO: Intimo os advogados supra mencionado do despacho a seguir transcrito: 
“Cls... 1- Nos termos do art. 57 do CPC, os opostos deverão ser citados. Ocorre que 
apenas um oposto foi devidamente citado. Assim, determino a citação da municipalidade 
para contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 57 do CPC; 2- Em 
deferimento ao pedido ministerial de fls. 146vº, designo audiência de conciliação para o dia 
20/06/12, às 13hs50min, em que deverão ser intimados todos aqueles descritos às fls. 
146vº. Caso não conste o endereço nos autos, as partes deverão fornece-los no prazo de 
cinco dias.  Dr. Nassib Cleto Mamud – Juiz de Direito” 
 
AUTOS: 2010.0011.1236-6/0 – Cautelar Inominada com Pedido de Liminar   
Requerente: REIS E CORTES LTDA. (FUNERÁRIA SERPOS) 
Advogado: LEANDRO CESAR DOS REIS – OAB/GO Nº 21710 
Requerido: MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 
Advogado: ROGERIO BEZERRA LOPES – OAB/TO Nº 4.193-B 
INTIMAÇÃO: Intimo os advogados supra mencionado a comparecerem na audiência de 
conciliação, instrução e julgamento para o dia 20/06/2012, às 13hs50min. 
 
AUTOS: 2011.0009.2365-2/0 – Desapropriação de Imóvel Urbano por Utilidade 
Pública com Pedido de Tutela Antecipada   
Requerente: MUNICÍPIO DE GURUPI 
Advogado: ROGERIO BEZERRA LOPES – OAB/TO nº 4.193-B 
Requerido: BRASIL TELECOM S.A. 
Advogada: ANA TEREZA PALHAES BASILIO – OAB/RJ nº 74802 
Advogado: JOSUE PEREIRA DE AMORIM – OAB/TO nº 790 
INTIMAÇÃO: Intimo os advogados supra mencionados do dispositivo final da sentença a 
seguir transcrita: “...Isto posto, com fulcro no art. 267, VIII do CPC, julgo extinto o 
processo, diante do pedido Autoral. Isento de custas. Despesas processuais pelo 
requerente. Honorária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme apreciação 
eqüitativa deste juízo e com base no art. 20, §4º do CPC. Expeça-se mandado de 
intimação à oficiala do Cartório Registral de Gurupi para cancelar a averbação da imissão 
provisória na posse do imóvel descrito na inicial. Depois de efetuado os cálculos referentes 
às despesas processuais e verba honorária, determino a liberação do saldo remanescente 
depositado neste juízo ao expropriante. Certificado o transito em julgado, arquive-se. P.R.I. 
Cumpra-se. Gurupi-TO 21 de maio de 2012. Nassib Cleto Mamud – Juiz de Direito” 
 
AUTOS: 2010.0004.7220-2/0 – CIVIL PÚBLICA   
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogada: SILVIA NATASHA AMERICO DAMASCENO – OAB/TO nº 4119-B 
INTIMAÇÃO: Intimo a Procuradora do Estado do Tocantins do despacho a seguir 
transcrito: “Intime-se o Estado com a advertência de que, se o remédio não for 
disponibilizado em 72 hs, o numerário será liberado para este fim. Odete Batista Dias 
Almeida – Juíza de Direito Substituta”. 
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Vara de Execuções Penais 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos de Ação Penal nº: 2011.0010.5569-7 
Acusado: Alex Moreira Dias 
Advogado: Jomar Pinho Ribamar OAB/TO 4467 
Dispositivo Penal: Art. 288, § único, art. 329, caput, ambos do CP, e art. 14 da Lei 
10.826/03, na forma do art. 69 do CP. 
Despacho: Intimação de cálculos 
“...Intimem-se o Advogado, constituído , Drº Jomar Pinho Ribamar OAB/TO, para dar 
ciente dos cálculos. Gurupi, dia 23 de maio de 2012. Ademar Alves de Souza Filho, Juiz de 
Direito da Vara de Execuções Penais e Tribunal do Júri. Eu Tereza Cristina P. de A. 
Barbosa, técnica judiciária de 1ª Instancia, o digitei e inseri. 
 

Vara Especializada no Combate à Violência Contra a 
Mulher 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS: 2012.0000.2972-0 – AÇÃO PENAL 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: Edionário Soares de Freitas 
Advogado: DR.º GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS – TO 2.246 
SENTENÇA: “Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal formulada na 
denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o acusado EDIONÁRIO SOARES DE FREITAS nas 
penas do art. 129, § 9.º do Código Penal, por força do art. 386, VII do Código de Processo 
Penal, vez que não existe prova suficiente para a condenação, bem como ABSOLVO das 
penas do art. 147 e 330 do Código Penal, por força do art. 386, III do Código de Processo 
Penal, vez que  tratam-se de fatos atípicos.” 
 

Juizado Especial Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos: 2007.0060.1514-3 -  COBRANÇA 
Requerente: PACHECO E MARQUES LTDA 
Advogados:  DR. SÁVIO BARBALHO OAB TO 747 
Requerido: ADEMAR QUITUDES 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Intime-se o executado sobre o interesse em adjudicar o bem”. Gurupi , 15 
de maio de  2012. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de Direito.” 
 

Autos: 2007.0010.5064-6 -  EXECUÇÃO 
Requerente: SEIRRA PAULO TORRES 
Advogados:  DR. CLOVES GONÇALVES DE ARAÚJO OAB TO 3536 
Requerido: MANUEL VANDERLEI MACIEL MORAIS 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Intime-se a parte exequente sobre a devolução da carta precatória, às fls. 
104/114 e certidão à fl. 113, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 
(dez) dias, sob pena de extinção”. Gurupi , 15 de maio de  2012. Maria Celma Louzeiro 
Tiago -  Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2010.0003.0892-5 -  EXECUÇÃO 
Requerente: ARLINDO PEREIRA ASEVEDO 
Advogados:  DR. CRISTIANO QUEIROZ RODRIGUES OAB TO 3933 
Requerido: FRANCISCO GILBERTO OSORIO DOS SANTOS-ME 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Intime-se a parte exequente sobre o retorno da carta precatória, fl. 45/60 e 
certidão à fl. 57, bem como para indicar bens da executada à penhora no prazo de 10 
(dez) dias, sob pena de extinção”. Gurupi , 11 de maio de  2012. Maria Celma Louzeiro 
Tiago -  Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2009.0002.7429-6 -  EXECUÇÃO 
Requerente: MORAIS E LEMOS CONTABILIDADE 
Advogados:  DRA. MARIA RAIMUNDA DANTAS CHAGAS OAB TO 1776 
Requerido: THATYANA PORTILHO VIEIRA 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “A parte executada já foi citada, conforme certidão à fl. 33-verso. Assim, 
como houve penhora fl. 51, é necessária a realização de audiência, oportunidade em que 
a executada poderá embargar. Intime-se a parte exequente para indicar o correto 
endereço da executada no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção”. Gurupi , 16 de 
maio de  2012. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2011.0000.2724-0 -  EXECUÇÃO 
Requerente: DINALDO MARQUES SILVA 
Advogados:  DRA. MAYDÊ BORGES BORGES BEANI CARDOSO OAB TO 1967-B 
Requerido: ELETRÔNICA 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Intime-se a parte exequente sobre a penhora e o interesse em adjudicar o 
bem. Intime-se também a executada sobre o interesse em adjudicar o bem”. Gurupi , 15 de 
maio de  2012. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2010.0010.0024-0 – REPARAÇÃO DE DANOS 
Requerente: RISE CONSOLAÇÃO COSTA RANK 
Advogados:  DRA. ROGÉRIA CRISTINA ALBERNZA IUATA COSTA OAB DF 14808 
Requerido: LARAINE MOREIRA DOS SANTOS 
Advogados: DR. DIOGO MARCELINO RODRIGUES SALGADO OAB TO 3812 
INTIMAÇÃO: “ Cumpra-se a primeira parte do despacho à fl. 114. Concedo os benefícios 
da Justiça Gratuita à requerida conforme requerimento à fl. 125. Recebo o recurso por 

próprio e tempestivo no efeito apenas devolutivo por ausência de motivo justificado para a 
suspensão da decisão. Intimem-se a recorrida a opor contrarrazões no prazo de 10 (dez) 
dias. Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal com as homenagens deste juízo. 
Cumpra-se.” Gurupi , 11 de maio de  2012. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de 
Direito.” 
 
Autos: 2010.0006.4220-5 -  INDENIZAÇÃO 
Requerente: DANIEL MANSUR PIMPÃO 
Advogados:  DRA ODETE MIOTTI FORNARI OAB TO 740 
Requerido: OI S/A 
Advogados:  DRA. PATRÍCIA MOTA MARINHO VICHMEYER OAB TO 2245 
INTIMAÇÃO: “Intime-se a parte exequente sobre o retorno da carta precatória às fls. 62/72 
e certidão à fl. 69, bem como para indicar o correto endereço da executado no prazo de 10 
(dez) dias, sob pena de extinção”. Gurupi , 11 de maio de  2012. Maria Celma Louzeiro 
Tiago -  Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2010.0006.4195-0 -  EXECUÇÃO 
Requerente: JOÃO BATISTA LUCAS 
Advogados:  DR. JUSCELIR MAGNAGO OLIARI OAB TO 1103 
Requerido: NEUZA TAVARES DA SILVA 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Intime-se a parte exequente sobre a certidão à fl. 40, bem como para 
requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção”. 
Gurupi , 9 de maio de  2012. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2010.0009.9901-4 – EXECUÇÃO 
Requerente: DORALICE ROZALINA DE REZENDE SILVA 
Advogados: DR. THIAGO LOPES BENFICA OAB TO 2329 
Requerido: MARIA HELENA BARBOSA SOUSA COELHO 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,VIIII,  do Código de Processo Civil, 
homologo por sentença a desistência e julgo extinta a presente execução. Sem custas e 
honorários face disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Defiro o desentranhamento dos 
documentos à fl. 6 ao exequente com as cautelas de estilo. P.R.I... Gurupi-TO. 7 de maio 
de 2.012. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0009.5717-4 – EMBARGOS DE TERCEIRO 
Requerente: ADALIA PEREIRA DA CUNHA 
Advogados: DRA. DÉBORA REGINA MACEDO OAB TO 3811 
 Requerido: FREITAS E BARBOSA LTDA ME 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 15 de  agosto de 2012, às 15:10h.” Gurupi, 15 de maio de 2012.” 
  

Autos: 2012.0003.2042-5 – COBRANÇA 
Requerente: M J  LIMA DE ASSIS 
Advogados: DR. FÁBIO ARAÚJO SILVA OAB TO 3807 
 Requerido: GURUPI RADIO E TV LTDA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 09 de  agosto de 2012, às 13:10h.” Gurupi, 15 de maio de 2012.” 
 

Autos: 2012.0003.2071-9 – INDENIZAÇÃO 
Requerente: ANA GLÓRIA AMARAL DE CARVALHO 
Advogados: DRA. KAMILA PORTILHO KAWAI OAB TO 5153 
 Requerido: COOPERTATO 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 08 de  agosto de 2012, às 14:30h.” Gurupi, 15 de maio de 2012.” 
 
Autos: 2012.0004.0271-5 – OBRIGAÇÃO DE FAZER 
Requerente: LÍLIAN PIMENTEL DE MORAIS E SILVA, ANDRÉ HENRIQUE OLIVEIRA 
LEITE 
Advogados: DRA. HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA OAB TO 2510 
 Requerido: DISMOBRAS IMP EXP DIST D MOVEIS E ELERODOMESTICOS LTDA CITY 
LAR 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 18 de  junho de 2012, às 14:40h.” Gurupi, 21 de maio de 2012.” 
 

Autos: 2012.0003.2091-3 – INDENIZAÇÃO 
Requerente: RONALDO MARTINS 
Advogados: DR.LEONARDO NAVARRO AQUILINO OAB TO 2428 
 Requerido: BANCO ITAU 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 14 de agosto de 2012, às 14:50h.” Gurupi, 15 de maio de 2012.” 
 
Autos: 2012.0003.2060-3 – REPARAÇÃO 
Requerente: AMADEU ROCHA REIS 
Advogados: DR.CRISTIANO QUEIROZ RODRIGUES OAB TO 3933 
 Requerido: PINHEIRO MOTOS LTDA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
Requerido: J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 08 de agosto de 2012, às 14:10h.” Gurupi, 15 de maio de 2012.” 
 

Autos: 2012.0003.2037-9 – COBRANÇA 
Requerente: LEMOS E CIA LTDA 
Advogados: DR.JOSÉ LEMOS DA SILVA OAB TO 2220 
 Requerido: TIM CELULAR 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo  
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Autos: 2012.0003.2046-8 – OBRIGAÇÃO DE FAZER 
Requerente: MARIA DO AMPARO FERREIRA DA SILVA 
Advogados: DRA.JUCIENE REGO DE ANDRADE OAB TO 1385 
 Requerido: HSBC – BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 14 de agosto de 2012, às 15:50h.” Gurupi, 15 de maio de 2012.” 
 
  

Autos: 2011.0003.2066-2 – INDENIZAÇÃO 
Requerente: CLEONILTON ALVES DA SILVA 
Advogados: DR.LUÍS CLÁUDIO BARBOSA OAB TO 3337 
 Requerido: ELETROBRAZ ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 09 de agosto de 2012, às 15:30h.” Gurupi, 15 de maio de 2012.” 
 
Autos: 2011.0011.9908-7 -  COBRANÇA 
Requerente: CELSO PEIXOTO DOS SANTOS 
Advogados:  DR. HILTON CASSIANO DA SILVA FILHO OAB TO 4044 
Requerido: CELIO JOSE DOS ANJOS 
Advogados:  DR. MARCELO PALMA PIMENTA FURLAN OAB TO 1901 
Requerido: DISTRIBUIDROA DE DOCES PALMAS LTDA 
Advogados:  DR. MARCELO PALMA PIMENTA FURLAN OAB TO 1901 
INTIMAÇÃO: “Intime-se o advogado dos reclamados a assinar a petição às fls. 42/45 no 
prazo de 10 dias, sob pena de ser considerado ato inexistente. Após, façam os autos 
conclusos”. ..” Gurupi , 17 de abril de  2012. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de 
Direito.” 
 
Autos: 2011.0002.7881-1 -  EXECUÇÃO 
Requerente: AGUIAR E SOUSA LTDA 
Advogados:  DRA. JAQUELINE DE KASSIA RIBEIRO DE PAIVA OAB TO 1775 
Requerido: VIVIANE ROSAL FONSECA 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Indefiro o pedido da parte exequente de oficiar a Receita Federal para que 
esta informe o endereço da executada para que seja procedida a citação desta, posto que 
a executada já fora citada, conforme fl. 53. Intime-se novamente a parte exequente para 
indicar bens da executada à penhora no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção”. ..” 
Gurupi , 15 de maio de  2012. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2010.00000.6048-6 – EXECUÇÃO 
Requerente: NAZIAN LEÃO DA COSTA 
Advogados: DRA. DONATILA RODRIGUES REGO OAB TO 789 
Requerido: CELINO SEBASTIÃO DOS SANTOS 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,IIII,  do Código de Processo Civil, julgo 
extinto o processo. Sem custas e honorários face disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 
P.R.I... Gurupi-TO. 25 de abril de 2.012. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE 
DIREITO”. 
 
Autos: 20100006.4159 -4 EXECUÇÃO 
Requerente: LUCIANO RODRIGUES BRITO 
Advogados:  DR. FRANCISCO ERIBERTO DE CARVALHO BRITO OAB TO 642 
Requerido: AYMORÉ CREDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Pelo princípio da fungibilidade, recebo a petição às fls. 120/124 como 
embargos à execução por próprio e tempestivo. Determino a suspensão do processo de 
execução até o julgamento dos embargos. Intime-se a embargada a opor impugnação aos 
embargos no prazo de 15 (quinze) diias”. ..” Gurupi , 15 de maio de  2012. Maria Celma 
Louzeiro Tiago -  Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2011.0006.3029-9 – COBRANÇA 
Requerente: M. J LIMA DE ASSIS. 
Advogados: DR. FÁBIO ARAÚJO SILVA OAB TO 3807 
 Requerido: MARGARETE BASTOS OLIVEIRA DE GODOI 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art.269,  inc. III, CPC, homologo por sentença o 
acordo firmado entre as partes e julgo extinto o processo com julgamento de mérito. 
Gurupi-TO, 17/04/2012. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
  

Autos: 2011.0006.1748-9 – EXECUÇÃO 
Requerente: JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS 
Advogados:  DR. KESLEY MATIAS PITETT OAB TO 1905 
Requerido: JORGE BARROS FILHO 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Indefiro o pedido de reconsideração da sentença à fl. 17, uma vez que 
impossível juridicamente alteração de sentença pelo juízo “a quo”..” Gurupi , 14 de maio de  
2012. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de Direito.” 
 

Autos: 2011.0006.3085-0 – RECLAMAÇÃO 
Requerente: ANTONIO SOARES DA SILVA 
Advogados: DR.REGINALDO FERREIRA CAMPOS OAB TO 42 
 Requerido: LG SÃO PAULO 
Advogados:  DRA. LEISE THAIS DA SILVA DIAS, DRA. DENISE LEAL SANTOS OAB RJ 
47361 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 26 de junho de 2012, às 13:50h.” Gurupi, 11de maio de 2012.” 
 
Autos: 2011.00008.8172-0 – EXECUÇÃO 
Requerente: ADÃO LEANDRO DE OLIVEIRA 
Advogados: DR. JERÔNIMO RIBEIRO NETO OAB TO 462 
Requerido: MAELY RODRIGUES FERNANDES 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
Requerido: LARYSSA CALÇADOS 

Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,VIII,  homologo por sentença a 
desistência e julgo extinta a presente execução. Sem custas e honorários face ao art. 55, 
da Lei 9.099/95. Defiro o desentranhamento dos documentos às fls. 6/7 ao exequente com 
as cautelas de estilo. P.R.I... Gurupi-TO. 15 de maio de 2.012. Maria Celma Louzeiro Tiago 
– JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0002.7910-9 – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
Exequente: WALTER SOUSA DO NASCIMENTO 
Advogados:,DR. WALTER SOUSA DO NASCIMENTO OAB TO 1377 
Executado: NEIVA GOMES DE ALENCAR 
Advogados: DR. HAGTON HONORATO DIAS OAB TO 1838 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO. Defiro o desentranhamento do documento 
de fl. 3 à parte executada com as cautelas de estilo, uma vez que a parte exequente deu 
quitação integral da dívida à fl. 23. P.R.I.... Gurupi-TO 27 de abril de 2.012. Maria Celma 
Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0003.7380-6 – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
Exequente: ANDERSON MONTEIRO DE OLIVEIRA SOBRINHO 
Advogados: DR. EDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA NETO OAB TO  1242 
Executado: KATHIA REGINA SILVA PINHEIRO 
Advogados: DR. FERNANDO PALMA PIMENTA FURLAN OAB TO 1530 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 794,I, do CPC, JULGO EXTINTA A 
PRESENTE EXECUÇÃO. Sem custas e honorários face ao art. 55, da Lei 9.099/95. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Defiro o desentranhamento do documento de fl. 7 ao 
executado com as cautelas de estilo.... Gurupi-TO, 09 de maio de 2.012. Maria Celma 
Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0003.7383-0 – INDENIZAÇÃO 
Requerente: FÁBIO TORRES DE OLIVEIRA 
Advogados: DRA.DULCE ELAINE CÓSCIA OAB TO 2795 
 Requerido: LUX BOXALUMINIO E BOX LTDA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 29 de maio de 2012, às 15:30h.” Gurupi, 9 de abril de 2012.” 
 
Autos: 2011.0008.8190-9 – COBRANÇA 
Requerente: M. J LIMA DE ASSIS 
Advogados: DRA.ÂNGELA MÁRCIA DE SOUSA GOMES OAB TO 4376 
 Requerido: ROSSANDRO SOBREIRA ALVES 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 30 de maio de 2012, às 15:10h.” Gurupi, 9 de abril de 2012.” 
 
Autos: 2011.0002.7936-2 – EXECUÇÃO 
Requerente: CARLOS ALFREDO MARTINS GUEDES 
Advogados: DRA.ÂNGELA MÁRCIA DE SOUSA GOMES OAB TO 4376 
 Requerido: ROCHA E ASSUNÇÃO LTDA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento para a data 
de 25 de junho de 2012, às 15:30h.” Gurupi, 16 de abril de 2012.” 
 

Autos: 2011.000.3100-7 – INDENIZAÇÃO 
Requerente: HERICA GOMES ARAUJO 
Advogados: DR. IRAN RIBEIRO OAB TO 4585 
Requerido: INSTITUTO E ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - IEPEX 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
Requerido: CENTRO TECNICO SOUSA PEIXOTO CETESP LTDA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,III, do Código de Processo Civil,  julgo 
extinto o processo. Sem custas e honorários face ao art. 55, da Lei 9.099/95. Diante do 
exposto, revogo a tutela antecipada deferida às fls. 53/55, expeça-se mandado e ofícios 
necessários... P.R.I.. Gurupi-TO. 12 de abril de 2.012. Maria Celma Louzeiro Tiago – 
JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0002.5563-3 – COBRANÇA 
Requerente: JACINTA CABRAL DE SOUSA MARINHO 
Advogados:  DR. THIAGO LOPES BENFICA OAB TO 2329 
Requerido: ANTONIO BARBOSA DA SILVA 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,III, do Código de Processo Civil,  julgo 
extinto o processo. Sem custas e honorários face ao art. 55, da Lei 9.099/95... P.R.I.. 
Gurupi-TO 11de abril de 2.012. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0002.5567-6 – EXECUÇÃO 
Requerente: JACINTA CABRAL DE SOUSA MARINHO 
Advogados:  DR. THIAGO LOPES BENFICA OAB TO 2329 
Requerido: ONORIO PINTO CERQUEIRA 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Intime-se a parte exequente sobre a certidão à fl. 35, bem como para indicar 
bens da parte executada à penhora no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.... 
Intime-se” Gurupi , 11 de abril de  2012. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de Direito.” 
 

Autos: 2011.0008.8124-0 – COBRANÇA 
Requerente: ERLANE SILVA -ME 
Advogados:  DRA. MARLENE DE FREITAS JALES OAB TO 3082 
Requerido: STELA PEREIRA FIGUEIRA 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Indefiro o pedido feito pela parte autora na petição à fl. 34, pois a sentença à 
fl. 32 não pode ser modificada  por simples petição da parte interessada, mas por recurso 
próprio, conforme disposição do art. 42 da Lei nº 9.099/95.... Intime-se” Gurupi , 27 de abril 
de  2012. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de Direito.” 
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Autos: 2011.0008.8090-2– INDENIZAÇÃO 
Requerente: DONATILO NUNES DO VALE 
Advogados: DR. LUCYWALDO DO CARMO RABELO OAB TO 2331 
 Requerido: BRASIL TELECOM S.A. 
Advogados: DRA. PATRÍCIA MOTA MARINHO VICHMEYER OAB TO 2245 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 269, I, CPC, julgo extinto o processo. Sem 
custas e honorários face ao Art. 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se...   Gurupi-TO, 17/04/2012-. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0002.5570-6 – COBRANÇA 
Exequente: JACINTA CABRAL DE SOUSA MARINHO 
Advogados: DR. THIAGO LOPES BENFICA OAB TO 2329 
Executado: JOELMA ALVES FAVIER 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,III, do Código de Processo Civil,  julgo 
extinto o processo. Sem custas e honorários face ao art. 55, da Lei 9.099/95. P.R.I.. 
Gurupi-TO 11de abril de 2.012. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0002.7832-3 – COBRANÇA 
Requerente: CIRAN FAGUNDES BARBOSA 
Advogados: DR. CIRAN FAGUNDES BARBOSA OAB TO 919 
 Requerido: PERSIANAS EXECUTIVA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
Requerido: CLEMILSON COSTA AZEVEDO 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto,  51. inc. I da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, julgo extinto 
o processo sem o julgamento de mérito. Gurupi-TO, 26/04/2012. Maria Celma Louzeiro 
Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0006.2999-1 – INDENIZAÇÃO 
Requerente: ELCI PINHEIRO DE SOUZA 
Advogados: DR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA OAB TO 17 
 Requerido: VANESSA PEREIRA DA SILVA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
Requerido: SÓ COLCHÕES 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 19, § 2º, e art  51. inc. I da Lei dos Juizados 
Especiais Cíveis, julgo extinto o processo sem o julgamento de mérito. Gurupi-TO, 
02/02/2012. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0006.3033-7 – COBRANÇA 
Requerente: M. J LIMA DE ASSIS 
Advogados: DR. FÁBIO ARAÚJO SILVA OAB TO 3807 
 Requerido: FRANCISCO BARREIRA CUNHA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 51. inc. I da Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis, julgo extinto o processo sem o julgamento de mérito. Gurupi-TO,17/04/ 2.012. 
Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0002.7879-0– REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
Requerente: VICTOR MANUEL SALGADO 
Advogados: DEFENSORA PÚBLICA 
 Requerido: CELTINS 
Advogados: DRA. PATRÍCIA MOTA MARINHO VICHMEYER OAB TO 2245 
 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 269, III, do  Código de Processo Civil, 
homologo por sentença o acordo firmado entre as partes e julgo extinto o processo. Sem 
custas e honorários face ao Art. 55, da lei nº 9.099/95. P.R.I...   Gurupi-TO, 15 de fevereiro 
de 2012-. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0002.7896-0 – EXECUÇÃO 
Requerente: VANESSA SOUSA JAPIASSU 
Advogados:  DRA. VANESSA SOUZA JAPIASSU OAB TO 2721 
Requerido: BANCO DO BRASIL 
Advogados:  DRA. PAULA RODRIGUES DA SILVA OAB TO 4573-A 
 
INTIMAÇÃO: “Indefiro por ora o a execução do valor da multa diária estabelecida na 
sentença, uma vez que a exequente juntou aos autos, fl. 101, cópia de extrato bancário 
onde fica comprovado que o executado forneceu o talonário de cheque após a sentença 
às fls. 76/81. Além disso, a prova negativa é para as duas partes, sendo a regra que a 
necessidade de prova fique por conta de quem afirma que algo ocorreu e não de quem 
negou. No presente caso é interesse da parte exequente demonstrar que houve negativa 
na liberação dos talonários de cheque. Intime-se a exequente a comprovar a negativa do 
executado em fornecer os cheques.” Gurupi , 30 de março de  2012. Maria Celma Louzeiro 
Tiago -  Juiza de Direito.” 
 
Autos: 2011.0005.2691-2 – EXECUÇÃO 
Requerente: ISABEL PEREIRA BORGES 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
Requerido: BANCO PANAMERICANO 
Advogados:  DR. MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB MG 91.811, DRA. 
LEISE THAIS DA SILVA DIAS OAB TO 2288, DR. FELICIANO LYRA MOURA OAB PE 
21714 
 
INTIMAÇÃO: “Procedi nesta data à transferência do valor parcial penhorado em conta 
corrente do executado referente à diferença do valor da execução com o valor do depósito 
espontâneo realizado, para conta judicial nesta Comarca e ao desbloqueio do valor 
excedente penhorado. Defiro a expedição de alvará judicial referente ao valor do depósito 
espontâneo da parte, posto que é incontroverso.  Intime-se o executado da penhora e para 
apresentar embargos no prazo de  15 (quinze) dias. Intime-se o exequente sobre a 
penhora.” Gurupi ,11 de abril de 2012. Marica Celma Louzeiro Tiago – Juíza de Direito.”  

Autos: 2011.0006.3079-5 – COBRANÇA 
Requerente: JERÔNIMO RIBEIRO NETO 
Advogados:  DRA. JEANE LOPED DE CARVALHO OAB TO 1882 
Requerido: NASA LOCADORA LTDA 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 206,§ 5º, II, do CC, Art. 219, § 5º e Art. 269, 
IV, ambos do CPC, julgo de ofício improcedente a pretensão autoral em razão da 
prescrição. Sem custas e honorários face ao Art. 55 da Lei nº 9.099/95. P.R.I... Gurupi, 6 
de março de 2012-. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 

Autos: 2011.0002.7827-7 – COBRANÇA 
Requerente: CIRAN FAGUNDES BARBOSA. 
Advogados: DR. CIRAN FAGUNDES BARBOSA OAB TO 919 
 Requerido: PERSIANAS EXECUTIVA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
Requerido: LUIZ GONZAGA COIMBRA 
Advogados: DR. IRON MARTINS LISBOA OAB TO 535 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 51. inc. I da Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis, julgo extinto o processo sem o julgamento de mérito. Defiro o desentranhamento 
dos documentos a serem entregues com as cautelas de estilo... Gurupi-TO,12/02/2.012. 
Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 

Autos: 2011.0003.7441-1 – COBRANÇA 
Requerente: PEDRO HILÁRIO RIBEIRO 
Advogados:  DRA. ÂNGELA MÁRCIA DE SOUSA GOMES OAB TO 4376 
Requerido: JORGE LUIZ MENDES DE SOUZA 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,III, do CPC,  julgo extinto o processo. 
Sem custas e honorários face ao art. 55, da Lei 9.099/95. P.R.I... Gurupi-TO, 26 de março 
de 2.012. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 

Autos: 2011.0002.5565-0 –COBRANÇA 
Exequente: JACINTA CABRAL DE SOUSA MARINHO 
Advogados: DR. THIAGO LOPES BENFICA OAB TO 2329 
Executado: FABRICIA JOAQUINA A. DE SOUZA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,III, do Código de Processo Civil,  julgo 
extinto o processo. Sem custas e honorários face ao art. 55, da Lei 9.099/95. P.R.I... 
Gurupi-TO, 11 de abril de 2.012. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
  

Autos: 2011.0008.8149-6 – INDENIZAÇÃO 
Requerente: REGINALDO FERREIRA CAMPOS 
Advogados:  DR. REGINALDO F. CAMPOS OAB TO 42 
Requerido: MONTADORA FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 
Advogados:  DR. ALEXANDRER HUMBERTO ROCHA OAB TO 2.900, DRA. CAMILA 
VASQUES MELLET OAB PE 28.205 
Requerido: COVEMÁQUINAS COMERCIAL DE VEICULOS 
Advogados:  DRA. DENISE  ROSA SANTANA FONSECA OAB TO 1489 
INTIMAÇÃO: “Intime-se o advogado da parte autora a assinar a petição às fls. 111/112 no 
prazo de 10 dias, sob pena de ser considerado ato inexistente. Após, façam os autos 
conclusos.” Gurupi ,23 de abril de 2012. Marica Celma Louzeiro Tiago – Juíza de Direito.”  
 

 

Vara de Cartas Precatórias, Falências e Concordatas 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

CARTA PRECATÓRIA: 2012.0003.4818-4 
Ação: PENAL 
Comarca Origem: ALVORADA - TO 
Processo Origem: 2010.0007.4769-4 
Finalidade: INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Requerido: VALDUIRIO BORGES COUTRIN 
Advogado: JOSÉ RONALDO MUNIZ (OAB/GO 12.332) 
INTIMAÇÃO: “DESPACHO: 1. Para cumprimento da diligência deprecada, designo o dia 
28-06-2012, às 14:35 horas. 2. Diligencie-se. 3. Procedam-se às comunicações de estilo, 
inclusive ao deprecante. Gurupi – TO., 23-05-2012. RONICLAY ALVES DE MORAIS – Juiz 
de Direito.” 
 

CARTA PRECATÓRIA: 2012.0003.4825-7 
Ação: PENAL 
Comarca Origem: ALVORADA - TO 
Processo Origem: 2011.0010.3082-1 
Finalidade: INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Requerido: WEMERSON MARCELINO DA SILVA 
Advogado: JUNIO CESAR DE PAULA (OAB/GO 29.042) 
INTIMAÇÃO: “DESPACHO: 1. Para cumprimento da diligência deprecada, designo o dia 
28-06-2012, às 14:50 horas. 2. Diligencie-se. 3. Procedam-se às comunicações de estilo, 
inclusive ao deprecante. Gurupi – TO., 23-05-2012. RONICLAY ALVES DE MORAIS – Juiz 
de Direito.” 

ITACAJÁ 

1ª Escrivania Cível 

 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS ELETRONICO N.º 5000029-97.2012.827.2723 AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO 
Requerente(s): BANCO HONDA S/A 
Advogados:     SIMONY VIEIRA DE OLIVEIRA AOB-TO 4093 
Requeridos:      IGOR PORTO DAS NEVES 
Advogados:      NÃO CONSTITUIDO 
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SENTENÇA: Versam os presentes autos de ação de busca e apreensão proposta pelo 
Banco Honda em face de Igor Porto das Neves. Deferida a liminar de busca e apreensão, 
o Banco após peticiona documento pela extinção do feito, ante a ausência de interesse, 
devido acordo extrajudicial. Compulsando os autos, verifica-se que a lide em apreço versa 
unicamente quanto à compra e venda de bem móvel (motocicleta), e que houve consenso 
entre as partes, após o ingresso desse litigio em juizo. Contudo, verifica-se nesta espécie 
a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual. As 
condições da ação caracterizam-se como pressupostos de existência do direito de ação, 
ou seja, direito a uma sentença de mérito. São três as condições da ação: legitimidade das 
partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. O interesse, estabelecido como 
condição da ação, caracteriza-se pelo interesse processual, a relação de necessidade e 
adequação identificada entre a providência pleiteada e a atividade jurisdicional. A respeito 
do tema, apresentando a distinção entre o interesse substancial e o interesse processual, 
Vicente Greco Filho leciona: “o interesse processual é, portanto, a necessidade de se 
recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado, independentemente da legitimidade ou 
legalidade da pretensão [...] nasce diante da resistência que alguém oferece à satisfação 
da pretensão de outrem, porque este não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Essa 
resistência pode ser formal, declarada, ou simplesmente, resultante da inércia de alguém 
que deixa de cumprir o que o outro acha que deveria. [...] surge da necessidade de obter 
do processo a proteção do interesse substancial; pressupõe, pois, a lesão desse interesse 
e a idoneidade do provimento pleiteado para protegê-lo e satisfazê-lo. DISPOSITIVO 
Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão 
da inutilidade da presente ação, face ausência de interesse, nos termos do disposto no art. 
267, VI, do Código de Processo Civil. Custas em face do autor, e deixo de condenar em 
honorários, face a noticia de acordo extrajudicial. 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. Itacajá, 21 de maio de 2012.Luciana 
Costa Aglantzakis. 
 

ITAGUATINS 
1ª Escrivania Cível 

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
 

AUTOS: 2009.0012.9037-6 – DECLARATÓRIA 
Requerente: José de Ribamar Ferreira de Oliveira  
Advogado: Dr. Raniery Antonio Rodrigues de Miranda OAB/TO nº 4.018 
Requerida: CELTINS – Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins 
Advogado: Dr. Philippe Alexandre Carvalho Bittencourt OAB/TO nº 1073  
Advogada: Letícia Aparecida Braga Santos Bittencourt OAB/TO nº 2.179-B 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Vistos em correição. A parte vencida interpôs recurso 
inominado no dia 26 de outubro de 2011, porém a publicação ocorreu no dia 13 de 
outubro de 2011, sendo que o prazo para interposição do recurso expirou no dia 24 de 
outubro de 2011, tendo em vista o descrito no artigo 42 da Lei nº 9.099/1995. POSTO 
ISSO, julgo intempestivo o recurso, por não conhecer um dos requisitos de 
admissibilidade. Intimem-se. Cumpra-se. Itaguatins, 08 de maio de 2012. Jefferson David 
Asevedo Ramos, Juiz de Direito”.   
 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

AUTOS: 2008.0009.8796-0 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
Requerente: Manoel Marinho da Fonseca 
Advogado: Dr. Raniery Antonio Rodrigues de Miranda OAB/TO nº 4.018 
Requerida: CELTINS – Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins 
Advogado: Dr. Philippe Alexandre Carvalho Bittencourt OAB/TO nº 1073  
Advogada: Letícia Aparecida Braga Santos Bittencourt OAB/TO nº 2.179-B 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Vistos etc. Frente ao trânsito em julgada da decisão proferida 
pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, arquivem-se os 
presentes autos. Cumpra-se. Itaguatins, 03 de maio de 2012. Jefferson David Asevedo 
Ramos, Juiz de Direito”.   
 

Escrivania de Família, Sucessões Infância e 
Juventude, Cível 

 

INTIMAÇÃO AS PARTES E ADVOGADOS 
Autos nº. 2010.0010.8962-3/0 
Ação – INVENTÁRIO 
Requerente – CERITO CERÂMICA RIO TOCANTINS LTDA 
Advogado – SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA-OAB/MA Nº.6284 
Requerido: ESPÓLIO DE ANTONIA ALVES DE SOUSA 
DECISÃO: “Vistos em correição. Frente a nomeação, como inventariante, da pessoa do 
cônjuge supérstite, o qual, às fls. 68, assinou o termo de compromisso de inventariança, 
reitero a determinação constante na decisão de fls. 58/65, a fim de que o mesmo, sob 
pena de ser dado início a incidente de remoção, nos termos do art. 995, inc. I, do CPC, 
preste as primeiras declarações no prazo impostergável de 20 (vinte) dias, a contar da 
presente decisão. Cumprida a determinação acima exposta pelo inventariante, perfaça a 
citação conforme estabelece o art. 999 do Código de Processo Civil. Expeça-se o 
necessário ao cumprimento das determinações expostas.  Itaguatins, 10 de maio de 2012. 
Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito”. 
 

MIRACEMA 
1ª Vara Cível 

 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS:2007.0011.0112.7 (3960/08) 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA        
REQUERENTE: DOMINGAS LOPES FERREIRA      
ADVOGADO:  DR. ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA        
REQUERIDO: INSS    
ADVOGADO: NÃO CONSTUTUÍDO  

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu  advogado intimado da sentença de fls. 105/112 a 
seguir transcrita: “... POSTO ISSO, e por tudo mais que nos autos consta, julgo o pedido 
PROCEDENTE, para conceder a aposentadoria rurícola à autora, no valor de 1 (um) 
salário mínimo mensal, a partir da citação ocorrida em 26 de agosto de 2008, posto não ter 
havido requerimento administrativo. Antecipo os efeitos da tutela, liminarmente e de ofício, 
nos termos do art. 273, do CPC c/c § 1º do art. 83 da Lei 10.741/03, para determinar que o 
réu implante imediatamente o benefício da aposentadoria reconhecida nesta sentença, sob 
pena de multa diária no valor de R$100,00, nos termos do  § 2º do art. 83 do Estatuto do 
Idoso. As parcela vencidas até entrada em vigor da Lei 11.960 de 2009 (30.06.2009) 
deverão ser corrigidas pelos índices decorrentes da aplicação da Lei n º 6.899 de 1981  e 
sobre  elas incidirão juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação, em relação 
às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subseqüentes A partir da 
vigência da Lei 11.960/2009, a titilo  de correção monetária e juros de mora, incidem uma 
única vez, até o efetivo pagamento., os índices oficiais de remuneração básica  e juros 
aplicados às cadernetas de poupança . Condeno ainda o requerido ao pagamento dos 
honorários advocatícios ao patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 
valor da condenação, incidindo, contudo, somente sobre as parcelas vencidas até o 
momento da prolação da sentença, atento ao disposto no § 3º, do art. 20 do CPC e no 
enunciado da Súmula nº 111 do STJ. Isento das custas. Intimem-se pessoalmente o  
Procurador do INSS, face o disposto no art. 6º da Lei nº 9.028/95. Publique-se.Registre-se. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins, 02  de abril de 2012. (as) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto. – Juiz de Direito.” 
 
AUTOS:2007.0010.3053-0 (3933/07) 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA        
REQUERENTE: MARIA DE JESUS CARVALHO DA ROCHA     
ADVOGADO:  DR CARLOS EDUARDO GADATTI FERNANDES       
REQUERIDO: INSS    
ADVOGADO: NÃO CONSTUTUÍDO  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu  advogado intimado da sentença de fls. 116/123 a 
seguir transcrita: “... POSTO ISSO, e por tudo mais que nos autos consta, julgo o pedido 
PROCEDENTE, para conceder a aposentadoria rurícola à autora, no valor de 1 (um) 
salário mínimo mensal, a partir da citação ocorrida em 10 de março de 2008, posto não ter 
havido requerimento administrativo. Antecipo os efeitos da tutela, liminarmente e de ofício, 
nos termos do art. 273, do CPC c/c § 1º do art. 83 da Lei 10.741/03, para determinar que o 
réu implante imediatamente o benefício da aposentadoria reconhecida nesta sentença, sob 
pena de multa diária no valor de R$100,00, nos termos do  § 2º do art. 83 do Estatuto do 
Idoso. As parcela vencidas até entrada em vigor da Lei 11.960 de 2009 (30.06.2009) 
deverão ser corrigidas pelos índices decorrentes da aplicação da Lei n º 6.899 de 1981  e 
sobre  elas incidirão juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação, em relação 
às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subseqüentes A partir da 
vigência da Lei 11.960/2009, a titilo  de correção monetária e juros de mora, incidem uma 
única vez, até o efetivo pagamento., os índices oficiais de remuneração básica  e juros 
aplicados às cadernetas de poupança . Condeno ainda o requerido ao pagamento dos 
honorários advocatícios ao patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 
valor da condenação, incidindo, contudo, somente sobre as parcelas vencidas até o 
momento da prolação da sentença, atento ao disposto no § 3º, do art. 20 do CPC e no 
enunciado da Súmula nº 111 do STJ. Isento das custas. Intimem-se pessoalmente o  
Procurador do INSS, face o disposto no art. 6º da Lei nº 9.028/95. Publique-se.Registre-se. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins, 23  de miaio  de 2012. (as) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto. – Juiz de Direito.” 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos de Carta Precatória  nº 2009.0009.4747-9 (1420/09) 
Extraída da ação de Execução de Sentença Arbitral 
Requerente: CMS Construtora e Incorporadora Ltda 
Advogado: Dra. Patrícia Wiensko 
Requerido: ESD VALLE, Wellington Dedubiani Vales e Elaine Santana Dedubiani  
DESPACHO: “ Ouça-se a parte promovente s sobre a certidão de fls. 21. (As) Dr. André 
Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  
 
Auto nº 3653/06 
Ação: Declaratória c/c Condenatória c/ pedido de Antecipação de Tutela 
Requerente: Valdivino Custódio de Souza  
Advogado: Dr. Rildo Caetano de Almeida 
Requerido: Teti – Caminhões – Tocantins Caminhões e Ônibus 
Advogado: Dr. Alessandro de Paula Canedo 
Advogado: Dra. Onilda das Graças Severino. 
INTIMAÇÃO: Ficam os Advogados da parte requerida intimados para apresentar 
memoriais no prazo de 15 dias.   
 
Autos nº 970/91 
Ação: Execução Forçada 
Requerido: José Chaves de Melo 
Advogado: Dra. Samuel Nunes de França 
Requerido: Luiz Rafael de Araújo Sousa 
Advogado: Dr. Domingos Correia de Oliveira 
 
INTIMAÇÃO: “Intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 
(cinco) dias. Miracema do Tocantins, 23/05/2012 (As) Dr. André Fernando Gigo Leme 
Netto – Juiz de Direito”.  
 
Autos nº 2.370/00 
Ação: Execução por Titulo Executivo Extrajudicial 
Requerente: Supermercado Globo Ltda, representado neste ato por sua sócia majoritária 
Daisy Sampaio Barbosa  
Advogado: Dr. Roberto Nogueira 
Requerido: Valdeci Carvalho Alencar 
 
INTIMAÇÃO: “Intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 
(cinco) dias. Miracema do Tocantins, em 13 de maio de 2012. (As) Dr. André Fernando 
Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”. 
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Autos nº 3.477/05 
Ação: Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela 
Requerente: Investco S/A 
Advogado: Dr. Walter Ohofugi Jr 
Advogado: Dr. Fabrício R. A. Azevedo 
Requerido: Maria da Conceição Cunha Souza, Siqueira Gomes Silva e outros 
Advogado: Dr. Samuel Nunes de França 
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerida intimada para apresentar memoriais no prazo de 15 
dias.  
 
Autos nº 2009.0006.1194-2 (4.384/09) 
Ação: Desapropriação 
Requente: O Estado do Tocantins 
Procurador: Dr. André Luiz de Matos Gonçalves 
Procurador: Dr. João Cavalcante G. Ferreira 
Requerido: Antonio Pereira Maciel e Sua Esposa Raimunda Martins Noleto Maciel  
Advogado: Dr. Adão Klepa 
INTIMAÇÃO: “Intimem-se as partes para que efetuem o depósito dos honorários do perito 
no prazo de 10 dias. Miracema do Tocantins, 12 de agosto de 2011. (As) Dr. André 
Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”. 
 
Autos nº 3.167/03 
Ação: Cautelar de Sustação de Protesto 
Requerente: Tecnoarte Papelaria e Serigrafia Ltda 
Advogado: Dr. Flávio Suarte Passos 
Requerido: Fujioka Cine Foto Som Ltda 
Advogado: Dr. Cláudio Antonio Fernandes 
Advogado: Dr. Severino Pereira de Souza Filho 
INTIMAÇÃO: Ficam os Advogados do requerido intimados para apresentarem memoriais 
no prazo de 15 dias.  
 

Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho: (Intimações conforme o 
provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 5.270/09 (2009.0011.0096-8) 
Ação: GUARDA 
Requerente: CARLOS ALBERTO DE SOUZA COELHO 
Advogado: RILDO CAETANO DE ALMEIDA 
Requerida: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA BRITO 
 

INTIMAÇÃO: para oferecer quesitos 
DESPACHO: “Vistas ao Advogado do autor da requerida e do Ministério Público para 
oferecer quesitos, após oficie-se ao Hospital Regional encaminhando o menor para uma 
avaliação com a Psicologa. Miracema do Tocantins, 09 de fevereiro de 2011. (a) Dr. André 
Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”. 
 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho: (Intimações conforme o 
provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 4.839/08 (2008.0009.8337-0) 
Ação: CAUTELAR INOMINADA 
Requerente: L.F.S.A. REPR. POR SUA MAE SANDRA DE SOUSA BARBOSA 
Advogado: RILDO CAETANO DE ALMEIDA 
Requerida: ELZA PARENTE AGUIAR 
 

INTIMAÇÃO: para que esclareça no prazo de 10 dias o teror da petição de fl.29 
DESPACHO: “Dê-se vista dos autos ao Ilustre Advogado do autor para que esclareça no 
prazo de 10 dias o teor da petição de fls. 29, haja vista que o processo foi extinto. Intimem-
se. Miracema do Tocantins, 18 de abril de 2012. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- 
Juiz de Direito”. 
 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho: (Intimações conforme o 
provimento 009/08 - CGJ/TO).  
Autos 5.845/11 (2011.0004.1924-5) 
Ação: HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 
Requerente: ISABELA FERREIRA E SARNEYZAN ALVES LIRA 
Advogado: RILDO CAETANO DE ALMEIDA 
 
INTIMAÇÃO: para que no prazo de 10 dias manifeste acerca da certidão de fls. 09. 
DESPACHO: “Dê-se vista dos autos a parte autora, para que no prazo de 10(dez) dias, 
manifeste sobre a certidão de fl. 09. Intimem-se. Miracema do Tocantins, 29 de abril de 
2011. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”. 
 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho: (Intimações conforme o 
provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 5.804/11 (2011.0002.5061-5) 
Ação:INVENTÁRIO 
Requerente: H.C.A.S, R.L.A.S, L.B.A.S. REPR. PELO PAI JANO RICARDO PEREIRA 
SANTOS 
Advogado: RILDO CAETANO DE ALMEIDA 
 

INTIMAÇÃO: para que junte certidões mencionadas no despacho no prazo de 20 dias. 
DESPACHO: “Conforme determinado a fls. 11, apresente a inventariante no prazo de 20 
dias as primeira declarações, feitas as declarações, cite-se a Fazenda. No mesmo prazo, 
junte a inventariante certidões das Fazendas Federal, Estadualo e Municipal. Intimem-se. 
Miracema do Tocantins, 23 de maio de 2012. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- 
Juiz de Direito”. 
 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho: (Intimações conforme o 
provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 4.703/08 (2008.0006.1157-0) 

Ação: DECLARATÓRIA 
Requerente: ADAIR SANTOS PEREIRA DA COSTA 
Advogado: RILDO CAETANO DE ALMEIDA 
 
INTIMAÇÃO: para manifestar acerca do documento de fls. 43 dos autos. 
DESPACHO: “...Dê-se vistas dos autos ao Advogado da parte autora. Miracema do 
Tocantins, 03 de novembro de 2010. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de 
Direito”. 
 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho: (Intimações conforme o 
provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 3.469/04 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: MARCOS PAULO PASSOS DE OLIVEIRA 
Advogado: FLÁVIO SUARTE PASSOS FERNANDES 
Requerido: VISCONDE SOUZA DE OLIVEIRA 
 
INTIMAÇÃO: para manifestar acerca do documento de fls. 43 dos autos. 
DESPACHO: “Dê-se vistas dos autos ao Advogado do autor para manifestar sobre o 
documento de fls. 43 dos autos.. Intimem-se. Miracema do Tocantins, 01 de março de 
2012. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”. 
 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho: (Intimações conforme o 
provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 3.470/04 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: MARCOS PAULO PASSOS DE OLIVEIRA 
Advogado: FLÁVIO SUARTE PASSOS FERNANDES 
Requerido: VISCONDE SOUZA DE OLIVEIRA 
 
INTIMAÇÃO: para manifestar acerca do documento de fls. 77 dos autos. 
DESPACHO: “Dê-se vistas dos autos ao Advogado do autor para manifestar sobre o 
documento de fls. 77 dos autos.. Intimem-se. Miracema do Tocantins, 01 de março de 
2012. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”. 
 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho: (Intimações conforme o 
provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 5.680/10 
Ação:PARTILHA 
Requerente: LUCIANY COSTA FERNANDES ALVES 
Advogado: FLÁVIO SUARTE PASSOS FERNANDES 
Requerido: MARCOS ANTÔNIO ALVES 
 
INTIMAÇÃO: para requerer o que entender de direito no prazo legal.  
DESPACHO: “Dê-se vistas dos autos sucessivamente ao Advogado da parte autora e em 
seguida ao representante do Ministério Público para requererem o que entender de direito. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins, 29 de fevereiro de 2012. (a) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto- Juiz de Direito”. 
 
Ficam os advogados abaixo identificados, intimados da respeitável sentença: (Intimações 
conforme o provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 2.318/99 
Ação:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exeqüente: G.J.C.. REPR. PELA MÃE CLAUDIA JORGE BRITO 
Advogados: RILDO CAETANO DE ALMEIDA E SAMUEL NUNES DE FRANÇA 
Executado: JOSÉ MARIA LINO CARNEIRO 
INTIMAÇÃO: para que tome ciência da sentença extintiva proferida nos autos. 
SENTENÇA: “Diante do exposto, com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 
advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Miracema do Tocantins, 17 de fevereiro de 2011. (a) 
Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”. 
 
Ficam os advogados abaixo identificados, intimados da respeitável sentença: (Intimações 
conforme o provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 2.626/00 
Ação:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exeqüente: G.J.C.. REPR. PELA MÃE CLAUDIA JORGE BRITO 
Advogados: RILDO CAETANO DE ALMEIDA E TÚLIO JORGE CHEGURY 
Executado: JOSÉ MARIA LINO CARNEIRO 
INTIMAÇÃO: para que tome ciência da sentença extintiva proferida nos autos. 
SENTENÇA: “Diante do exposto, com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 
advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Miracema do Tocantins, 17 de fevereiro de 2011. (a) 
Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”. 
 
Ficam os advogados abaixo identificados, intimados da respeitável sentença: (Intimações 
conforme o provimento 009/08 - CGJ/TO). 
 
Autos 2.790/01 
Ação:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exeqüente: M.S.M.Z. REPR. PELA MÃE ELEONARA FERREIRA DE MOURA 
Advogados: VALDIRAM C. DA ROCHA SILVA E SEVERINO PEREIRA DE SOUZA FILHO 
Executado: JOSÉ LUIS ZENSQUE 
 
INTIMAÇÃO: para que tome ciência da sentença extintiva proferida nos autos. 
SENTENÇA: “Diante do exposto, com fundamento no art. 267, II e III, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem custas. Após 
o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Cumpra-se. Miracema do Tocantins, 22 de setembro de 2009. (a) Dr. André Fernando 
Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”. 
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Fica o advogado abaixo identificado, intimado da respeitável sentença: (Intimações 
conforme o provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 2.406/99 
Ação:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exeqüente: M.S.M. REPR. PELA MÃE ELEONARA FERREIRA DE MOURA 
Advogado: DOMINGOS PAES DOS SANTOS 
Executado: JOSÉ LUIS ZENSQUE 
INTIMAÇÃO: para que tome ciência da sentença extintiva proferida nos autos. 
SENTENÇA: “Diante do exposto, com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 
advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Miracema do Tocantins, 17 de fevereiro de 2011. (a) 
Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”. 
 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado da respeitável sentença: (Intimações 
conforme o provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 3.892/05 
Ação:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exeqüente: O.L.G. REPR. PELA MÃE EVANICE CRUZ LUCENA 
Advogado: ANTÔNIO CARNEIRO CORREIA 
Executado: LÁZARO GOMES DA CRUZ 
INTIMAÇÃO: para que tome ciência da sentença extintiva proferida nos autos. 
SENTENÇA: “Diante do exposto, DECLARO extinto o presente feito, com julgamento do 
mérito, com base no artigo 794, I do CPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Cumpra-se. Arquivem-se em seguida, feitas as anotações e baixas de praxe. Miracema 
do Tocantins, 06 de outubro de 2010. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de 
Direito”. 
 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado da respeitável sentença: (Intimações 
conforme o provimento 009/08 - CGJ/TO). 
Autos 4.960/09 
Ação:EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA 
Exeqüente: C.P.A. REPR. PELA MÃE MARIA LÚCIA SANTOS NOLETO 
Advogado:JOSÉ PEREIRA DE BRITO 
Executado: ANTÔNIO PEREIRA DE ABREU 
 
INTIMAÇÃO: para que tome ciência da sentença extintiva proferida nos autos. 
SENTENÇA: “Diante do exposto, DECLARO extinto o presente feito, com julgamento do 
mérito, com base no artigo 269, II do CPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Cumpra-se. Arquivem-se em seguida, feitas as anotações e baixas de praxe. Miracema 
do Tocantins, 20 de maio de 2011. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de 
Direito”. 
 

MIRANORTE 

1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 

AUTOS Nº. 6709/10 -2010.0006.7791-2/0 - AÇÃO: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 
CONTRA DEVEDOR SOLVENTE 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: Dr. GUSTAVO AMATO PISSINI OAB/TO 4694-A 
Requeridos: M. F. SILVA, MARCELO FERREIRA SILVA e LUCIANA FERREIRA SILVA 
Advogado:  
INTIMAÇÃO: Intimo a parte autora para no prazo de 48 horas, dar andamento no 
processo, sob pena de extinção. 
 
AUTOS Nº. 3942/04 -2012.0003.6875-4/0 - AÇÃO: MONITÓRIA/EXECUÇÃO 
Requerente: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 
Advogado: Dr. DIRCEU MARCELO HOFFMANN OAB/GO 16538 
Requerido: JOSÉ A. L. FILHO 
Advogado: Dr. SAMUEL NUNES DE FRANÇA OAB/TO 1453-B  
INTIMAÇÃO: Intimo a parte autora para no prazo de 48 horas, dar andamento no 
processo, sob pena de extinção. 
 
AUTOS Nº. 4753/06 -2006.0006.6095-7/0 - AÇÃO: EXECUÇÃO 
Requerente: JOSÉ RIBAMAR COELHO DE SOUSA 
Advogado: Dr. LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIROZ OAB/TO 218-B 
Requerido: ADELMO BATISTA DOS SANTOS 
Advogado:  
INTIMAÇÃO: Intimo a parte  autora para no prazo de 48 horas, dar andamento no 
processo, sob pena de extinção. 
 
AUTOS N°. 2012.0003.6878-9/0 – 2801/02 - AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE 
FAZER/EXECUÇÃO  
Requerente: DERCI LOURENÇO DOS SANTOS 
Advogado: Dr.SAMUEL NUNES DE FRANÇA OAB/TO N. 1453-B  
Requerido: MAURICIO BURIN E CIRO BURIN 
Advogado: Dr. ROBERTO NOGUEIRA OAB/TO 726-B 
INTIMAÇÃO: Intimo a parte autora para manifestar sobre a petição de fls. 89/90, no prazo 
de cinco dias.  
 
AUTOS N°. 1254/94 – AÇÃO: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
Requerente: EMPRESA LEILOEIRA AGROPECUÁRIA LTDA 
Advogado: Dr. ROBERTO NOGUEIRA OAB/TO 726-B  
Requerido: ZEFERINO BORGES DE OLIVEIRA  
Advogado: Dr. JOSÉ CARLOS FERREIRA OAB/TO 261-A 
Requerido: LINDOMAR BORGES DE OLIVEIRA E OUTROS 
Advogado: Dr. DAGOBERTO PINHEIRO ANDRADE FILHO OAB/TO 4836 e outro 
Requerido: PAULO CESAR DE BARROS 
Advogado: 

DECISÃO: “... Diante do exposto, acolho a objeção de pré-executividade para reconhecer  
a ilegitimidade do excipiente, LINDOMAR BORGES DE OLIVEIRA para figurar no polo 
passivo da execução em epígrafe, nos termos do artigo 568 do CPC. Logo, julgo extinto o 
processo, sem resolução do mérito, em relação ao excipiente Lindomar Borges de Oliveira, 
a teor do disposto no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o exequente ao 
pagamento de custas e honorários processuais, os quais arbitro em R$1.000,00 (mil reais), 
nos termos do artigo 20 § 4º do CPC. Após a intimação de ambas as partes, expeça-se 
alvará para levantamento da quantia e dos bens constritos do excipiente Lindomar Borges 
de Oliveira. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Miranorte, 23 de maio de 2012. Cledson 
José Dias Nunes – Juiz de Direito”.  
 
AUTOS N°. 7036/11 – 2011.0001.0519-4/0 - AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS 
Requerente: SAMUEL NUNES DE FRANÇA 
Advogado: Dr. RAIMUNDO NONATO CARNEIRO OAB/TO 1312 e SAMUEL NUNES DE 
FRANÇA 1453-B  
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: Dr. GUSTAVO AMATO PISSINI OAB/TO 4694-A  
DECISÃO: ...Sendo assim, indefiro, por ora, o pedido de penhora online formulado às fls. 
172/173, porquanto o devedor ainda não foi intimado para cumprir o julgado, nos termos 
do artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Intime-se o devedor, por publicação no órgão 
oficial, para efetuar o pagamento do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 
10% (dez por cento) nos moldes do artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 
Miranorte, 12 de abril de 2012. Marco Antônio Silva Castro – Juiz de Direito em 
substituição automática. 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA Nº. 2566/11 2010.0012.6206-6/0 - AÇÃO: 
EXECUÇÃO –COMARCA DE ALEXÂNIA/GO 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: Dr. VALDIVINO CLARINDO LIMA OAB/GO 12194 
Requerido: COMERCIAL FERNANDES DE IMÓVEIS LTDA, MARIA CLOTILDES DA 
SILVA ALMEIDA e NATAL MOREIRA DE ALMEIDA 
Advogado:  
 
INTIMAÇÃO: Intimo a parte autora para juntar aos autos certidão atualizada do Cartório de 
Imóveis da cidade de Dois Irmãos/TO, no prazo de cinco dias, a fim de realizar a venda 
judicial. 
 
AUTOS N°. 2007.0010.9260-8/0 - AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
Requerente: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: Dr. FABIANO F. LENCI OAB/TO 3109-A 
Requerido: RENE SILVA SIRQUEIRA 
Advogado: 
DESPACHO: Intimo a parte autora para indicar bens de propriedade do executado, 
passíveis de penhora, no prazo dez dias. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 
 
O Doutor CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade 
e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos 
quantos o presente Edital de citação virem ou conhecimento dele tiverem,  que por este 
Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de 
INVENTÁRIO, processo n° 2012.0004.2343-7/0, onde figura como parte autora SORAYA 
TEIXEIRA VIEIRA e requerido Espólio de JOSIMAR SOUSA MOREIRA,  sendo o 
presente para, CITAR TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência e conhecimento do 
presente feito, e caso queira se manifestar no prazo legal.  Tudo conforme determinado no 
despacho de fl. 38. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente 
edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no 
átrio do Fórum local.  DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado 
do Tocantins, aos 23 dias do mês de maio do ano de 2012. Eu, _____ Técnico Judiciário 
de 1ª Estância digitei e subscrevi.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 

O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Miranorte, Estado 
do Tocantins, na forma da lei e etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 dias, virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e 
Escrivania Cível, tramita o processo n.º 6938/10 – 2010.0011.0026-0/0 Ação de Execução 
Fiscal, onde figura como exeqüente Fazenda Pública Estadual, fica devidamente CITADA 
a empresa executada TRANSPEP TRANSPORTE LTDA, CNPJ n. 63863997/0001-23 na 
pessoa de seu representante legal, em local incerto e não sabido para no prazo de 05 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida R$10.703,52 (Dez mil, setecentos e três reais e cinquenta 
e dois centavos) com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de 
bens à penhora. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado na forma da Lei e terá uma via afixada no lugar de costume na 
sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, 23 dias do mês de maio do ano de dois mil e doze. Eu, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
 
O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Miranorte, Estado 
do Tocantins, na forma da lei e etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 dias, virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e 
Escrivania Cível, tramita o processo n.º 5342/07 – 2007.0008.4948-9/0 Ação de Execução 
Fiscal, onde figura como exeqüente FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, 
fica devidamente CITADA a empresa executada HOFFMANN E HOFFMANN LTDA, CNPJ 
n. 03128341/0001-35 e sócios ANTÔNIO HOFFMANN, CPF 300.611.301-25, e WILSON 
HOFFMAN CPF 252.481.119-00 para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida 
R$1.762.071,97 (Um milhão, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e sete 
centavos) com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 
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penhora. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado na forma da Lei e terá uma via afixada no lugar de costume na sede 
deste Juízo. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, 23 dias do mês de maio do ano de dois mil e doze. Eu, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 
 
O Doutor CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta 
cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins na forma da lei, etc. FAZ 
SABER a todos quantos o presente Edital de citação virem ou conhecimento dele 
tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se 
processam os autos de INVENTÁRIO, processo n° 2012.0004.2284-8/0, onde figura 
como parte autora ROSA MARIA DE SOUZA  e requerido espólio de ABIZAÍ CAMELO 
PINTO,  sendo o presente para,  INTIMAR a parte autora Sra. ROSA MARIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, doméstica,   para, no prazo de quinze dias, dar andamento 
ao processo, sob pena de extinção. Tudo conforme determinado no despacho de fl. 
47. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do 
Fórum local.  DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos 23 dias do mês de maio do ano de 2012. Eu, _____ Técnico Judiciário 
de 1ª Estância digitei e subscrevi.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
 
O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Miranorte, 
Estado do Tocantins, na forma da lei e etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital de Citação, com prazo de 30 dias, virem ou dele tiverem conhecimento que por 
este Juízo e Escrivania Cível, tramita o processo n.º 6939/10 – 2010.0011.0023-6/0 
Ação de Execução Fiscal, onde figura como exeqüente Fazenda Pública Estadual, fica 
devidamente CITADA a empresa executada TRANSPEP TRANSPORTE LTDA, CNPJ 
n. 63863997/0001-95 na pessoa de seu representante legal, em local incerto e não 
sabido para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida R$6.187,08 (Seis mil, 
cento  e oitenta e sete reais e oito centavos) com os acréscimos legais ou garantir a 
execução com oferecimento de bens à penhora. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei e 
terá uma via afixada no lugar de costume na sede deste Juízo. DADO E PASSADO 
nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 23 dias do mês de maio 
do ano de dois mil e doze. Eu, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
 
O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Miranorte, 
Estado do Tocantins, na forma da lei e etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital de Citação, com prazo de 30 dias, virem ou dele tiverem conhecimento que por 
este Juízo e Escrivania Cível, tramita o processo n.º 6945/10 – 2010.0011.0022-8/0 
Ação de Execução Fiscal, onde figura como exeqüente Fazenda Pública Estadual, fica 
devidamente CITADA a empresa executada TRANSPEP TRANSPORTE LTDA, CNPJ 
n. 63863997/0001-23 na pessoa de seu representante legal, em local incerto e não 
sabido para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida R$6.727,94 (Seis mil, 
setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) com os acréscimos legais 
ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado na 
forma da Lei e terá uma via afixada no lugar de costume na sede deste Juízo. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 23 dias do 
mês de maio do ano de dois mil e doze. Eu, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
 
O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Miranorte, 
Estado do Tocantins, na forma da lei e etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital de Citação, com prazo de 30 dias, virem ou dele tiverem conhecimento que por 
este Juízo e Escrivania Cível, tramita o processo n.º 3078/03 – 2012.0003.4220-8/0 
Ação de Execução Fiscal, onde figura como exeqüente A UNIÃO, fica devidamente 
CITADA a empresa executada COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CANADÁ 
LTDA, CNPJ n. 37417540/0001-85 e/ou EDNE MARIA SILVA DE ALMEIDA, CPF 
300.611.301-25, em local incerto e não sabido para no prazo de 05 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida R$8.398,69 (Oito mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e 
nove centavos) com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 
de bens à penhora. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado na forma da Lei e terá uma via afixada no lugar de 
costume na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Miranorte, Estado do Tocantins, 23 dias do mês de maio do ano de dois mil e doze. 
Eu, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
 
O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Miranorte, 
Estado do Tocantins, na forma da lei e etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital de Citação, com prazo de 30 dias, virem ou dele tiverem conhecimento que por 
este Juízo e Escrivania Cível, tramita o processo n.º 7130/11 2011.0002.0511-3/0 
Ação de Execução Fiscal, onde figura como exeqüente A UNIÃO, fica devidamente 
CITADA empresa executada MARCIO JOSÉ CORREIA ME, CNPJ n. 05632585/0001-
86 e/ou MARCIO JOSÉ CORREIA, CPF 897.648.621-87, em local incerto e não 
sabido para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida R$15.064,47 (Quinze mil, 
sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) com os acréscimos legais ou 
garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da 
Lei e terá uma via afixada no lugar de costume na sede deste Juízo. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 23 dias do 
mês de maio do ano de dois mil e doze. Eu, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
 
O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Miranorte, Estado 
do Tocantins, na forma da lei e etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 dias, virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e 
Escrivania Cível, tramita o processo n.º 2011.0001.8929-0/0 – 7176/11 Ação de Execução 
Fiscal, onde figura como exeqüente A UNIÃO, fica devidamente CITADA a empresa 
executada FRANCISCO DE SOUSA MACEDO, CNPJ n. 01735833/0001-63 na pessoa de 
seu representante legal, em local incerto e não sabido para no prazo de 05 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida R$22.041,56 (Vinte e dois mil quarenta e um reais e cinquenta e seis 
centavos) com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 
penhora. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado na forma da Lei e terá uma via afixada no lugar de costume na sede 
deste Juízo. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, 23 dias do mês de maio do ano de dois mil e doze. Eu, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
 
O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Miranorte, Estado 
do Tocantins, na forma da lei e etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 dias, virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e 
Escrivania Cível, tramita o processo n.º 2011.0001.8927-4/0 – 7175/11 Ação de Execução 
Fiscal, onde figura como exeqüente A UNIÃO, fica devidamente CITADA a empresa  
executada ANTONIO MACHADO NETTO PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ n. 
25051699/0001-40 e ANTÔNIO MACHADO NETTO CPF n. 355.692.471-49, em local 
incerto e não sabido para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida R$11.049,38 
(Onze mil, quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) com os acréscimos legais ou 
garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei e 
terá uma via afixada no lugar de costume na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta 
Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 23 dias do mês de maio do ano de 
dois mil e doze. Eu, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
 
O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Miranorte, Estado 
do Tocantins, na forma da lei e etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 dias, virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e 
Escrivania Cível, tramita o processo n.º 2007.0008.4939-0/0 – 5331/07 Ação de Execução 
Fiscal, onde figura como exeqüente Fazenda Pública do Estado do Tocantins, fica 
devidamente CITADA à empresa executada MIRANORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, CNPJ n. 06145982/0001-96 e sócios-solidários 
DOUGLAS BATISTA SOUSA, CPF 048.027.626-90 e JUDSON BORGES PEREIRA, CPF 
854.487.531-91, em local incerto e não sabido para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida R$5.202,80 (Cinco mil, duzentos e dois reais e oitenta centavos) com os 
acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado na forma da Lei e terá uma via afixada no lugar de costume na sede deste Juízo. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 23 dias 
do mês de maio do ano de dois mil e doze. Eu, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
 
O Doutor Cledson José Dias Nunes, MM. Juiz de Direito da Comarca de Miranorte, Estado 
do Tocantins, na forma da lei e etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 dias, virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e 
Escrivania Cível, tramita o processo n.º 2011.0008.8682-0/0 – 7462/11 Ação de Execução 
Fiscal, onde figura como exeqüente Fazenda Nacional, fica devidamente CITADA a 
empresa executada EDIVALDO ALVES DE SOUSA, CNPJ n. 01647216/0001-06 na 
pessoa de seu representante legal, em local incerto e não sabido para no prazo de 05 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida R$43.293,55 (Quarenta e três mil, duzentos e noventa e 
três reais e cinquenta e cinco centavos) com os acréscimos legais ou garantir a execução 
com oferecimento de bens à penhora. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei e terá uma via 
afixada no lugar de costume na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 23 dias do mês de maio do ano de dois mil e 
doze. Eu, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei.  
 

1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AÇÃO PENAL N. 2012.0001.9726-7 
Requerente: ROSA MARIA BARBOSA SALES 
Requerido: CÍCERO PEREIRA DA SILVA 
Advogado:ROBERTO NOGUEIRA 
Finalidade: Fica Vossa Senhoria devidamente intimado da designação de audiência nos 
autos em epígrafe, para o dia 28/05/2012, às 16:30h, a se realizar no edifício do Fórum 
local. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS Nº: 2009.0005.6187-2 ou 1266/09 
ACUSADO: GOLDIZAN PEREIRA DA LUZ E FERNANDO FERREIRA GARAPIÁ 
VÍTIMA: ANADÉLIO BARROS ARAÚJO 
FINALIDADE: CITAR os (a) Srs (a) FERNANDO FERREIRA GARAPIÁ, brasileiro, solteiro, 
lavrador, natural de Miranorte-TO, nascido aos 09/08/1982, filho de João Fernandes 
Garapiá e Antônia Ferreira Costa Garapiá, atualmente em lugar incerto e não sabido. 
Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo (s) 155, §4º, IV do CP, fica (m) citado (s) dos 
termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso 
queira, arrole testemunha, cientificando-o que em caso de inércia ou decurso do prazo 
sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer, também no prazo de 
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10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11719/08, referente a ação Penal n 1266/09, 
pela prática do artigo supra citado, movida pela Justiça Pública. Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª, via fica afixado no local de costume. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês 
de Maio do ano de dois mil e doze (23/05/2012).Eu, Técnica Judiciária, lavrei o 
presente.Cledson José Dias Nunes, juiz de Direito 
 

NATIVIDADE 

1ª Escrivania Cível 
 

EDITAL DE PRAÇA E INTIMAÇÃO 
 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - MM. Juiz Substituto automático desta 
Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos 
quantos possam interessar, que no dia 18 de junho de 2012, às 14 horas, na porta 
principal do Fórum, sito à Rua “E”, Qd. 17, Lotes 11/16 - Setor Ginasial, nesta cidade, o 
Porteiro dos Auditórios levará a hasta pública, a quem maior lance oferecer acima da 
Avaliação R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) do veículo constante dos autos n. 5000054-
98.2012.827.2727 da Carta Precatória para Praceamento, oriunda do Juízo Federal da 1º 
Vara da Seção Judiciária do Tocantins, extraída dos autos n. 2003.43.00.002656-6 da 
Ação de Execução Fiscal proposta pela União (Fazenda Nacional) em desfavor de Wesley 
Bezerra Brito, a saber: Um veículo GM CHEVROLET D 60 KCZ PLACA TO 5008 que se 
encontra em poder do requerido, sendo de cor azul, 08 pneus regulares, atualmente com 
caçamba, corn pequeno amasso encima do capô, bancos conservados, e se encontra em 
bom estado de conservação, avaliado pelo preço de R$ 23,000,00 (vinte e três mil reais). 
Não havendo licitante, o bem acima será levado a hasta pública novamente, a quem maior 
lance oferecer, no mesmo local e horário acima mencionados, no dia 29 de junho de 
2012, em 2ª praça, estando o bem livre de ônus. Para que ninguém possa alegar 
ignorância, principalmente o executado, ficando este desde já intimado caso não seja 
encontrado para intimação pessoal das referidas praças, expediu-se este que vai 
devidamente publicado na forma do art. 22 da Lei n. 6.830/80. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, aos 23 de maio de 2012. 
Eu,________, Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. (ass.) MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA. Juiz Substituto. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS: 2007.0005.6632-0/0 – MONITÓRIA 
Requerente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
Advogado: DRA. FERNANDA RAMOS RUIZ – OAB/TO 1.965 
Requerido: CLAUDIMAR PEREIRA SILVA LTDA E OUTROS 
INTIMAÇÃO: Intima-se a parte exeqüente para promover o preparo da Carta Precatória de 
Citação e Intimação expedida dos autos em epígrafe junto à Comarca de Luziânia-GO, 
conforme ofício n. 16/2012 de fls. 80. Teor do ofício n. 16/2012: “Comunico a Vossa 
Excelência que encontra-se nesta Distribuição a Carta Precatória entre as partes, BANCO 
DA AMAZÔNIA AS e CLAUDIMAR PEREIRA SILVA LTDA E OUTROS, dependendo do 
pagamento de R$ 300,73 (trezentos reais e setenta e três centavos) referente a custas, o 
qual poderá ser efetuado em qualquer agência designada na guia (anexa). Outrossim, 
solicito encaminhamento, no prazo de 30 dias, da guia autenticada mecanicamente, sob 
pena de devolução sem cumprimento. Esclarecemos que caso existam custas 
remanescentes por atos que vierem a ser praticados, novas despesas serão devidas. 
Respeitosamente. BEL. Gastão de Araújo Leite. Distribuidor Judicial. P/ ordem do 
MM.Juiz.” 
 
AUTOS: 2010.0003.1934-0/0 – EXECUÇÃO 
Requerente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
Advogado: DRA. FERNANDA RAMOS RUIZ – OAB/TO 1.965 
Requerido: CORIVALDO DA SILVA BARROS E OUTRA 
INTIMAÇÃO: Intima-se a parte exeqüente para promover o preparo da Carta Precatória de 
Citação/Intimação n. 201002742468 junto à Comarca de Rio Verde-GO. 
 

PALMAS 

1ª Vara Criminal 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos: 2009.0009.9399-3/0 – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA  
Réu: Juliana Marinho Ribeiro 
Vítima: Valdes Rocha Cabral e MiriaLiane Rocha Cabral 
Advogado(a)(s): Dr. Carlos Antonio do Nascimento – OAB/TO 1.555 
INTIMAÇÃO: Fica o advogado da ré Juliana Marinho Ribeiro, o Dr. Carlos Antonio do 
Nascimento – OAB/TO 1.555, INTIMADO para comparecer na sala de audiência do Juízo 
da Primeira Vara Criminal de Palmas – TO, para participar de audiência de Instrução e 
Julgamento, a ser realizada no dia 13 de junho de 2012, às 16 horas. Palmas-TO, 23 de 
maio de 2012. Ranyere D‟christie Jacevícius – Técnica Judiciária.     
 
 
Autos: 2011.0000.1223-4/0 - AÇÃO PENAL  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Réu: João Abílio 
Advogado(a)(s): Dr. Airton Jorge de Castro Veloso – OAB/TO 1.794, Dra. Lycia Cristina 
Smith Veloso – OAB/TO 1.795         
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados do réu João Abílio, os Drs. Airton Jorge de Castro 
Veloso e Lycia Cristina Smith Veloso, militantes nesta Comarca de Palmas – TO, 
INTIMADOS acerca da DECISÃO proferida nos autos supra: “Cuida-se de Embargos de 
Declaração, formalizado pelo acusado João Abílio, apontando irregularidades da decisão 
de fls. 332/334, sustentando afronta ao disposto no artigo 413 do Código de Processo 
Penal... Inicialmente, reconheço a tempestividade do recurso... Em análise à decisão 
combatida, não percebo qualquer das hipóteses acima enumeradas (artigo 382, do Código 
de Processo Penal). Aliás, a lançada pelo ilustre patrono da defesa, se fosse procedente, 

nos remeteria a outra providência. É que segundo a manifestação da parte recorrente, ao 
proferir a decisão impugnada, houve excesso de linguagem que pode influenciar no 
julgamento do feito, matéria que não comporta conhecimento via embargos de declaração. 
Assim, por entender não haver na decisão qualquer afronta ao artigo 382, do CPP, deixo 
de conhecer o presente recurso.” Prolator da decisão, Gil de Araújo Corrêa. Palmas-TO, 
23 de maio de 2012. Ranyere D‟christie Jacevícius – Técnica Judiciária.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 

Autos nº. 2009.0011.7313-2/0 
Ação Penal Pública Incondicionada 
Réu: Rogério Aquino da Silva 
Vítima: Sonaira da Gloria Gomes Parente 
O Doutor Gil de Araújo Corrêa, Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal desta 
Comarca, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 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 Processo Crime n.º 2009.0011.7313-
2/0, que a Justiça Pública move em desfavor de ROGÉRIO AQUINO DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, pedreiro, natural de Maurilândia - TO, nascido aos 26/06/1981, filho de José 
Raimundo Aquino da Silva e Maria de Fátima Aquino da Silva, residia na Quadra 103 
Norte, NO -09, Lote 30 e/ou Quadra 103 Sul, Conjunto 02, Rua SO-07, Lote 38, Palmas - 
TO, incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal; estando atualmente em 
lugar incerto ou não sabido, fica(m) o(a)(s) mesmo(a)(s) CITADO(A)(S) dos termos da 
presente ação e INTIMADO(A)(S) a responder(em) à acusação, por escrito e através de 
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, podendo na resposta argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse às suas defesas, oferecer(em) documentos e justificações, 
especificar(em) as provas pretendidas e arrolar(em) testemunhas, até o máximo de 8 
(oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. A não 
apresentação da Defesa Preliminar implicará na aplicação do art. 366 do Código de 
Processo Penal: “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir 
advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional podendo o Juiz 
determinar a produção das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, 
nos termos do disposto no art. 312”. Para o conhecimento de todos, é passado o presente 
edital, cuja segunda via ficará afixada no local de costume, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, 1ª Vara 
Criminal, em 21 de maio de 2012. Eu, _________, Hericelia da Silva Aguiar Borges, 
Técnica Judiciária, digitei e subscrevo.  
 
Autos nº. 2010.0009.5531-9/0 
Ação Penal Pública Incondicionada 
Réu: Almilândia Lopes dos Santos 
Vítima: Mario Cesar Ramalho Pereira 
O Doutor Gil de Araújo Corrêa, Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal desta 
Comarca, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 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 Processo Crime n.º 2010.0009.5531-
9/0, que a Justiça Pública move em desfavor de ALMILÂNDIA LOPES DOS SANTOS, 
vulgo “cabulosa”, brasileira, solteira, estudante, nascida aos 18/02/1986, natural do 
Anápolis - GO, filha de Antonio Rodrigues Lopes dos Santos e Maria do Socorro dos 
Santos, residia na Quadra 303 Norte, Alameda 14, Lote 56, Palmas - TO, incurso nas 
penas do artigo 140, §3º, c.c. o artigo 141, II, ambos do Código Penal; estando atualmente 
em lugar incerto ou não sabido, fica(m) o(a)(s) mesmo(a)(s) CITADO(A)(S) dos termos da 
presente ação e INTIMADO(A)(S) a responder(em) à acusação, por escrito e através de 
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, podendo na resposta argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse às suas defesas, oferecer(em) documentos e justificações, 
especificar(em) as provas pretendidas e arrolar(em) testemunhas, até o máximo de 8 
(oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. A não 
apresentação da Defesa Preliminar implicará na aplicação do art. 366 do Código de 
Processo Penal: “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir 
advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional podendo o Juiz 
determinar a produção das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, 
nos termos do disposto no art. 312”. Para o conhecimento de todos, é passado o presente 
edital, cuja segunda via ficará afixada no local de costume, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, 1ª Vara 
Criminal, em 21 de maio de 2012. Eu, _________, Hericelia da Silva Aguiar Borges, 
Técnica Judiciária, digitei e subscrevo.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 

Autos nº. 2009.0011.7354-1/0 
Ação Penal Pública Incondicionada 
Réu: Adriel Limeira Neves 
Vítima: Luciano Oliveira Arruda 
O Doutor Gil de Araújo Corrêa, Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal desta 
Comarca, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 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 Processo Crime n.º 2009.0011.7354-
0/0, que a Justiça Pública move em desfavor de ADRIEL LIMEIRA NEVES, brasileiro, 
solteiro, pedreiro, portador da Cédula de Identidade nº. 308.818 – 2ª via – SSP/TO, 
nascido aos 21/04/1982, natural do Porto Nacional - TO, filho de Sebastião Fernandes 
neves e Abgail Limeira da Silva, residia na Quadra ARNO 41, Lote 28 e/ou Quadra 1.203 
Sul, Alameda 19, QI-11, Lote 50, Palmas - TO, incurso nas penas do artigo 155, caput, do 
Código Penal; estando atualmente em lugar incerto ou não sabido, fica(m) o(a)(s) 
mesmo(a)(s) CITADO(A)(S) dos termos da presente ação e INTIMADO(A)(S) a 
responder(em) à acusação, por escrito e através de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo na resposta argüir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas defesas, 
oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 
arrolar(em) testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário. A não apresentação da Defesa Preliminar implicará na 
aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal: “Se o acusado, citado por edital, não 
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo 
prescricional podendo o Juiz determinar a produção das provas urgentes e, se for o caso, 
decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. Para o conhecimento de 
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todos, é passado o presente edital, cuja segunda via ficará afixada no local de costume, 
bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Palmas, 1ª Vara Criminal, em 21 de maio de 2012. Eu, _________, Hericelia 
da Silva Aguiar Borges, Técnica Judiciária, digitei e subscrevo.  
 
Autos nº. 2009.0011.7353-1/0 
Ação Penal Pública Incondicionada 
Réu: Sildeusan Bispo de Souza 
Vítima: Edson Ribeiro da Silva 
O Doutor Gil de Araújo Corrêa, Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal desta 
Comarca, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 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 Processo Crime n.º 2009.0011.7353-
1/0, que a Justiça Pública move em desfavor de SILDEUSAN BISPO DE SOUZA, 
brasileiro, vivendo em união estável, pedreiro, portador da cédula de identidade R.G. nº. 
603.151 – 2ª via - SSP/TO, nascido aos 06/11/1974, natural do Porto Nacional - TO, filho 
de Arnaldo Alves de Souza e Lídia Bispo de Souza, residia na Rua 01, Quadra 08-A, Lote 
52, Setor Santa Bárbara, Palmas - TO, incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código 
Penal; estando atualmente em lugar incerto ou não sabido, fica(m) o(a)(s) mesmo(a)(s) 
CITADO(A)(S) dos termos da presente ação e INTIMADO(A)(S) a responder(em) à 
acusação, por escrito e através de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, podendo na 
resposta argüir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas defesas, oferecer(em) 
documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar(em) 
testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário. A não apresentação da Defesa Preliminar implicará na aplicação do 
art. 366 do Código de Processo Penal: “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional podendo o 
Juiz determinar a produção das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão 
preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. Para o conhecimento de todos, é passado 
o presente edital, cuja segunda via ficará afixada no local de costume, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, 1ª 
Vara Criminal, em 21 de maio de 2012. Eu, _________, Hericelia da Silva Aguiar Borges, 
Técnica Judiciária, digitei e subscrevo.  
 
Autos nº. 2011.0003.9147-2/0 
Ação Penal Pública Incondicionada 
Réu: Victor Henrique Xavier de Oliveira 
Vítima: Frederico Brandão da Silva Rafael 
O Doutor Gil de Araújo Corrêa, Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal desta 
Comarca, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 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 Processo Crime n.º 2011.0003.9147-
2/0, que a Justiça Pública move em desfavor de VICTOR HENRIQUE XAVIER DE 
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, estudante, portador da cédula de identidade R.G. nº. 
1.123.921 SSP/TO, nascido aos 25/08/1988, natural do Campos Belos - GO, filho de Célia 
Xavier de Oliveira, residia na Quadra 1003 Sul, Alameda 12, QI-38, Lote 14 e/ou Quadra 
605 Norte, Alameda 04, Lote 27, Palmas - TO, incurso nas penas do artigo 155, caput, do 
Código Penal; estando atualmente em lugar incerto ou não sabido, fica(m) o(a)(s) 
mesmo(a)(s) CITADO(A)(S) dos termos da presente ação e INTIMADO(A)(S) a 
responder(em) à acusação, por escrito e através de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo na resposta argüir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas defesas, 
oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 
arrolar(em) testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário. A não apresentação da Defesa Preliminar implicará na 
aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal: “Se o acusado, citado por edital, não 
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo 
prescricional podendo o Juiz determinar a produção das provas urgentes e, se for o caso, 
decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. Para o conhecimento de 
todos, é passado o presente edital, cuja segunda via ficará afixada no local de costume, 
bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Palmas, 1ª Vara Criminal, em 21 de maio de 2012. Eu, _________, Hericelia 
da Silva Aguiar Borges, Técnica Judiciária, digitei e subscrevo.  
 
Autos nº. 2009.0011.7352-3/0 
Ação Penal Pública Incondicionada 
Réu: Luciano Moreira Galvão 
Vítima: Valdemir Alves Leitão 
 
O Doutor Gil de Araújo Corrêa, Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal desta 
Comarca, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 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 Processo Crime 
n.º 2009.0011.7352-3/0, que a Justiça Pública move em desfavor de LUCIANO 
MOREIRA GALVÃO, brasileiro, solteiro, técnico óptico, portador da Cédula de 
Identidade nº. 820.198 SSP/TO, nascido aos 03/04/1984, natural do Barreiras - BA, 
filho de Valquírio Galvão e Francisca Moreira dos Santos Galvão, residia na Quadra 
106 Norte, Alameda 16, nº. 29 e/ou Quadra 404 Norte, Alameda 03, Lote 18, Palmas - 
TO, incurso nas penas do artigo 171, “caput” c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 
Penal; estando atualmente em lugar incerto ou não sabido, fica(m) o(a)(s) 
mesmo(a)(s) CITADO(A)(S) dos termos da presente ação e INTIMADO(A)(S) a 
responder(em) à acusação, por escrito e através de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, podendo na resposta argüir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas 
defesas, oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 
pretendidas e arrolar(em) testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário. A não apresentação da Defesa 
Preliminar implicará na aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal: “Se o 
acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 
suspensos o processo e o prazo prescricional podendo o Juiz determinar a produção 
das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do 
disposto no art. 312”. Para o conhecimento de todos, é passado o presente edital, cuja 
segunda via ficará afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da 
Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, 1ª Vara Criminal, em 

21 de maio de 2012. Eu, _________, Hericelia da Silva Aguiar Borges, Técnica 
Judiciária, digitei e subscrevo.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 

O Doutor Gil de Araújo Corrêa, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas, no uso de suas funções legais, e na forma da lei, etc. FAZ SABER, a quantos 
o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica 
intimado o réu EDIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo „Baiano‟, brasileiro, 
separado, vigilante autônomo, nascido aos 14/12/1959, natural de Itarantim – BA, filho 
de Edmundo José Gonçalves e de Leonora Brasilina dos Santos, estando atualmente 
em lugar incerto e não sabido; dos termos da SENTENÇA proferida nos autos de 
Ação Penal 2007.0005.9432-4/0, seguindo trecho da sentença: “O Ministério Público 
denunciou EDIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES, devidamente qualificado nos 
autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso 
II, ambos do Código Penal... Nenhuma observação há que se tecer quanto ao que foi 
ora decidido, diante da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, prevista 
no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, só restando a este 
magistrado proferir a presente sentnça, para considerar condenado o réu EDIVALDO 
DOS SANTOS GONÇALVES, pela conduta titpificada no art. 121, § 2°, incisos II 
(motivo fútil) e IV (dissimulação), recurso que dificultou a defesa da vítima, c/c o art. 
14, II, ambos do Código Penal... Nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 
14, do Código de Processo Penal, considerando a execução da conduta, o iter 
criminis, diminuo a pena em 06 (seis) anos, restando 08 (oito) anos e 02 (dois) meses 
de reclusão, tornando-a definitiva, ante a ausência de outras determinantes a serem 
consideradas... A reprimenda será cumprida inicialmente em regime fechado... O réu é 
condenado ainda ao pagamento das custas processuais... Os direitos políticos do 
acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da reprimenda... Considerando a 
informação de que o acusado atualmente encontra-se em local desconhecido... tenho 
que os autos nos revelam sua pretensão em inviabilizar a aplicação da lei penal. Com 
isso, decreto, em razão da condenação, a prisão do acusado como forma de 
assegurar a aplicação da lei...” Prolator da sentença, Gil de Araújo Corrêa. E para o 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e Passado nesta 
cidade e Comarca de Palmas, aos 23 de maio de 2012. Eu___, Ranyere D‟christie 
Jacevícius, Técnica Judiciária, que digitei e subscrevo. 

2ª Vara Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

Ficam as partes abaixo identificadas, por meio de seus procuradores, intimados dos 
atos processuais: 
AUTOS N.º  2012.0003.2444-7 – Revogação de prisão preventiva 
Requerente: João Neto de Souza Alves 
Advogado: Josias Pereira da Silva, OAB TO nº 1677 
Intimação: “(...) Por conseguinte, revogo o decreto de prisão preventiva anteriormente 
exarado em desfavor de João Neto de Souza Alves (fls. 240/241 - autos da ação penal 
nº 2006.0008.7508-2/0 – em apenso). Sendo assim, por força desta decisão, 
determino a expedição imediata do imprescindível alvará de soltura, cuja eficácia 
dependerá da não existência de qualquer ordem de prisão em aberto ou sob 
cumprimento. Registrando, como parte integrante desta decisão, que o ora 
beneficiado doravante se encontrará na obrigação de comparecer a todos os atos 
persecutórios que para tanto for intimado, bem como não poderá mudar de residência 
sem prévia permissão deste juízo, e não ausentar-se por mais de 08 (oito) dias da 
comarca onde reside sem comunicar o lugar onde será encontrado, conforme disposto 
no artigo 328 do Código de Processo Pena(...)”. 

Fica à parte intimada por meio de seu procurador dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
AUTOS: 2011.0010.9055-7. 
Processado: Edgar Ferreira da Silva Junior. 
Advogado: Dr. Humberto Soares de Paula - OAB/TO 2755. 
Intimação: para nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP, apresentar resposta escrita 
à acusação, no prazo de lei, referente aos autos acima mencionado. Palmas-TO, 22 de 
maio de 2012”. Francisco de Assis Gomes Coelho – juiz de direito - 2ª Vara Criminal. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) 
O Senhor Francisco de Assis Gomes Coelho, Juiz de Direito titular da 2ª Vara Criminal da 
Comarca de Palmas/TO, na forma da lei. Determina a intimação do sentenciado Antônio 
Carlos Santos Filho, brasileiro, solteiro, serralheiro, nascido aos 22.11.1984, natural de 
Vargem/MA, filho de Antônio José Santos Filho e de Maria do Rosário Santos, para tomar 
conhecimento da SENTENÇA proferida nos autos nº 2006.0004.4614-9, em curso na 2ª 
Vara Criminal da Comarca de Palmas, cujo resumo segue adiante “[...] Desta forma, 
restando patenteada, em demasia, a materialidade delitiva, e não sobressaindo duvido 
alguma quanto às responsabilidade penal aos denunciado, e, ainda, sedimentado na 
inexistência de causa excludente de ilicitude, julgo procedente a pretensão acusatória 
descrita na denúncia de fls. 02/04 para condenar ANTÔNIO CARLOS SANTOS FILHO [...], 
nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Repressivo Brasileiro. Dosimetria 
das penas relativas à condenação de Antônio Carlos Santos Filho pela prática do crime de 
furto qualificado [...]; fixo a pena base, relativa às sanções privativa de liberdade e 
pecuniária – em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (sem) dias-multa, por 
achá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do injusto [...]. Por não incidir 
qualquer causa de aumento ou de redução de pena a ser considerada, as reprimendas ora 
aplicadas tornam-se definitivas em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa [...], 
imponho o regime aberto, que se concretizará em local a ser definido pelo juízo da 
execução penal. Outrossim, estando presentes os requisitos do artigo 44 e incisos, do 
Código Criminal, substituo [...] a pena privativa de liberdade – por duas penas restritivas de 
direito, sendo: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou à 
entidades públicas, com duração à da pena substituída, consoante artigo 55 do Diploma 
Criminal [...]. Efetuem-se as comunicações previstas no item 7.16.1 do provimento nº 
002/2011-CGJ. Registre-se. Intimem-se. Palmas-TO, 10 de maio de 2011”. Francisco de 
Assis Gomes Coelho - Juiz de Direito 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas do ato processual abaixo relacionado:  
AUTOS Nº 2007.0010.4520-0/0 - AÇÃO PENAL 
AUTOR: Ministério Público 
PROCESSADO: Edelson Alves de Souza 
ADVOGADO (Processado): José Laerte de Almeida – OAB/TO 96-A 
INTIMAÇÃO: Fica o Advogado, acima mencionado, intimado a comparecer neste Juízo, a 
fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04 de junho 
de 2012, às 13h30min, referente aos autos supra. Palmas/TO, 15 de maio de 2012. 
Graciele Pacini Rodrigues - Técnica Judiciária de 1ª Instância. 
 

3ª Vara Criminal 
 

AO ADVOGADO 
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 123/2012 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas do ato processual abaixo relacionado:  
AUTOS N.º 2009.0006.5193-6/0 
Acusados: AMARAÍ RODRIGUES DA SILVA 
Advogado: DR. JOSÉ ORLANDO PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB-TO N.º 1063 
INTIMAÇÃO: Intimo V. Sªs  para no prazo legal, apresentar as alegações finais em favor 
do acusado supra 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS N.º 5011208-10.2012.827.2729 
Ação Penal  
Vítima: IRISVALDO CARVALHO 
Acusados: ALMILÂNDIA LOPES DOS SANTOS E KATIÁ DE SOUZA CASTRO  
FINALIDADE : CITAR E INTIMAR, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a  acusada 
Almilândia Lopes dos Santos, vulgo ― Cabulosa”, brasileira, solteira, nascida aos 
18/02/1986 em Anápolis – GO, filha de Antônio Rodrigo dos Santos e de Maria do Socorro 
dos Santos, imputando-lhe os fatos a seguir exposto: “ALMILÂNDIA LOPES DOS 
SANTOS, vulgo "Cabulosa", brasileiro, solteira, nascida aos 18/02/86 em Anápolis-GO, filha de 
António Rodrigo dos Santos e Maria do Socorro dos Santos, residente na Quadra 303 Norte, Ql 
20, alameda 14, Lote 56, Palmas-TO, fone: 063-3224-3461. Consoante o disposto no 
Inquérito Policial supracitado, na data de 13/04/12, durante a madrugada, os 
denunciados, que possuem procedimentos criminais em seus desfavores, em concurso e 
unidade de desígnios, e mediante arrombamento da porta, adentraram no 
estabelecimento comercial denominado "Babugem Móveis", localizado na Quadra 104 
Sul, Rua 11, Lote 22, Palmas-TO, e subtraíram, para si, 01 (uma) mala de viagem, com 
rodinhas, cor preta, marca "Batiki", melhor descrita e avaliada em R$ 180,00 (cento e 
oitenta reais) pelo Laudo Pericial de Avaliação (evento 17), evadindo-se em seguida, 
consumando a infração penal. Segundo se apurou, os denunciados, mediante 
arrombamento da porta do estabelecimento comercial, adentraram no local, onde 
subtraíram a citada mala, contudo, tiveram que empreender fuga às pressas, vez que o 
alarme de segurança da loja disparou. Após empreenderem fuga do local, foram os 
denunciados avistados por um segurança da empresa "Inviolável", o qual acionou 
imediatamente a Polícia, comunicando que um casal, que levava uma mala preta ainda 
com etiqueta, estando a mulher grávida, demonstravam atitude suspeita, ocasião em que 
a Polícia os abordou nas proximidades do INSS, conduziu-os até a Delegacia, onde foram 
reconhecidos pelo segurança. A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de 
Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, e Laudo Pericial de Avaliação. Assim 
agindo, os denunciados KATIÁ DE SOUZA CASTRO e ALMILANDIA LOPES DOS 
SANTOS incidiram na conduta descrita no artigo 155, § 4o, inciso I e IV, do Código Penal 
Brasileiro, pelo que se faz mister a deflagração da devida Ação Penal, seguindo o 
procedimento previsto no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 
atendendo-se às novas alterações contidas na Lei n° 11.719/2008, devendo eles serem 
cientificados para responderem aos termos da presente demanda a fim de que, ao final, 
sejam CONDENADOS na forma da lei. Outrossim, requer a produção probatória com a 
oitiva da vítima e testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do denunciado. 
Termos em que, pede recebimento. Como se encontra em  lugar incerto e não sabido, fica 
CITADA para tomar conhecimento da acusação que lhe é feita, nos termos da denúncia, 
bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, responder à acusação, por escrito, 
através de advogado ou defensor público. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O 
endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, 
telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o(a) acusado(a) poderá argüir preliminares e 
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o(a) acusado(a), citado(a), não constituir defensor, o juiz 
nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a 
presença do(a) acusado(a) que, citado(a) ou intimado(a) pessoalmente para qualquer ato, 
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. 
Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no 
local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, 
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 16 de maio de 2012. Eu, Fabrício Ferreira de 
Andrade, técnico judiciário, digitei e subscrevo. 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 

 

INTIMAÇÕES ÀS PARTES 
Boletim nº 45/2012    
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 
processuais abaixo relacionados:   
Autos: 2009.0004.9335-4/0 
Ação: RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL // CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: E. B. M. 
Advogado(a): DRA. EDILAINE DE CASTRO VAZ 
Requerido: E. P. DE S. 
ATO ORDINATÓRIO: “Em cumprimento ao Provimento nº 002/2011, da CGJ/TJTO, 
Capítulo 2, Seção 06, art. 2.6.22, incisos XXVII, procederei á intimação da Parte autora 

para que a mesma se manifeste sobre a certidão de fls. 103. Pls, 17mai2012.(ass) Silmara 
Sousa Cruz Mota – Escrivã”. 
 
Autos: 2011.0003.0753-6/0 
Ação: DIVORCIO 
Requerente: N. R. D. S. 
Advogado: DR. JUAREZ RIGOL DA SILVA E OUTRO 
Requerido: A. P. D. S. 
Advogado: DRA. FILOMENA AIRES GOMES NETA 
DESPACHO: Designo a audiência de conciliação para o dia  15 de Junho de 2012, às 
17:00horas, a ser realizada na Central de Conciliação desta Comarca. Pls, 
17maio2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2009.0005.8653-0/0 
Ação: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS  
Requerente: F. G. DA S. 
Advogado(a): DR. FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES 
Requerido: L. K. C. S. 
Advogado: DRA. ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA 
DESPACHO: “Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 
2012, às 16h. ... Advirto que as testemunhas arroladas deverão comparecer 
independentemente de intimação, nos termos do artigo 8º, da Lei n. 5.478/68. Intime-se. 
Cumpra-se. Pls, 30abr2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2011.0010.0983-0/0 
Ação: DIVORCIO JUDICIAL LITIGIOSO 
Requerente: O. C. D. S. 
Advogado: DR. JOSÉ ANTONIO A. TEIXEIRA 
Requerido: C. N. N. C. D. S. 
Advogado: DR. ELIAS JOSÉ DA SILVA 
DESPACHO: Designo a audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 2012, às 
10h30min, a ser realizada na Central de Conciliações desta Comarca. Pls, 
17maio2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2011.0005.9227-8/0 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS  
Requerente: G. G. R. DE M. 
Advogado: DRA. DENISE MARTINS SUCENA PIRES E OUTRO 
Requerido: M. A. M. 
Advogado: DR. WALDEMAR LINHARES CARNEIRO 
DECISÃO: “Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento  para o dia 06 de 
agosto de 2012, às 14h30min. Intimem-se as partes para arrolarem as testemunhas que 
pretendem ouvir,  no prazo de 10 dias, contados a partir de sua intimação. Intime-se. 
Cumpra-se. Pls, 27abr2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2009.0013.1587-50/0 
Ação: REVISÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: J. C. C. M. 
Advogado: DRA. VANDA SUELI M. S. NUNES 
Requerido: O. D. C. X. 
Advogado: DR. FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES. 
DESPACHO: Designo audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2012, às 16h, a 
ser realizada junto à Central de Conciliações desta Comarca. Pls, 21maio2012.(ass) Keyla 
Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2009.0008.8616-0/0 
Ação: REVISÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: A. C. S. E OUTROS 
Advogado(a): DRA. FILOMENA AIRES G. NETA 
Requerido: A. F. DA S. 
Advogado: DRA. SILVIA REGINA P. MARTINS 
 
DESPACHO: “Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de agosto de 
2012, às 14h30min. Intimem-se as partes para, em 10 dias, arrolar as testemunhas que 
pretendem ouvir, sob pena de preclusão. Esclareço que as testemunhas que pretende 
ouvir, sob pena de preclusão. Advirto que as testemunhas arroladas deverão comparecer 
independentemente de intimação, nos termos do artigo 8º, da Lei n. 5.478/68. Intime-se. 
Cumpra-se. Pls, 30abr2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2008.0010.8845-5/0 
Ação: INVESTIGAÇÃODE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
Requerente: G. P. DE S. 
Advogado: DRA. VANDA SUELI M. S. NUNES 
Requerido: J. A. M. 
Advogada: DR. CELSO INOCENCIO DE OLIVEIRA JUNIOR. 
 
DECISÃO: Designo audiência de instrução  para o dia 06 de agosto de 2012, às 
15h30min. Intimem-se as partes para, em 10 dias, arrolar as testemunhas que pretendem 
ouvir, sob pena de preclusão. Esclareço que as testemunhas que pretende ouvir, sob pena 
de preclusão. Esclareço que as testemunhas arroladas deverão comparecer 
independentemente de intimação, nos termos do artigo 8º, da Lei n. 5.478/68.Cumpra-se. 
Pls, 25abr2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2011.0005.9927-8/0 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente: R. C. R. N. 
Advogado: DR. SÉRGIO AUGUSTO PEREIRA LORENTINO (UFT) 
Requerido: E. P. N. 
 
DECISÃO: Redesigno audiência de conciliação  para o dia 19 de julho de 2012, às 
09h30min. Intimem-se.Cumpra-se. Pls, 30abr2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza 
de Direito Substituta”. 
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Autos: 2008.0000.9502-4/0 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: J. P. M. G. 
Advogado: DR. GISELE DE PAULO PROENÇA E OUTROS 
Requerido: A. G. 
Advogado: DR. VALMIR BRITO DE MORAES 
 
ATO ORDINATÓRIO: Em cumprimento ao provimento n. 002/2011, da CGJ/TJTO, 
Capítulo 2, seção 06, art. 2.6.22, incisos XXV, procederei a intimação da parte autora para 
que a mesma se manifeste sobre a carta precatória de fls. 58/59 devolvida e não 
cumprida. Pls-TO, 17maio2012.(ass) Silmara Sousa Cruz Mota - Escrivã”. 

Autos: 2006.0006.8225-0/0 
Ação: INVENTÁRIO 
Inventariante: VERONICE MILHOMEM BARROS 
Advogado: DR. LEONARDO DA COSTA GUIMARÃES 
Requerido: ESPÓLIO DE JOSE BENICIO DA SILVA 
ATO ORDINATÓRIO: Em cumprimento ao provimento n. 002/2011, da CGJ/TJTO, 
Capítulo 2, seção 06, art. 2.6.22, incisos XXV, procederei a intimação da parte autora para 
que a mesma se manifeste sobre a certidão de fls. 92. Pls-TO, 17maio2012.(ass) Silmara 
Sousa Cruz Mota - Escrivã”. 

Autos: 2011.0002.8080-8/0 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: M. W. M. 
Advogado: DRA. VANDA SUELI M. S. NUNES 
Requerido: J. M. Q. 
Advogado: DR. GIOVANNI T. DE S. CASTRO 
DECISÃO:”... A omissão do Executado no pagamento integral da pensão alimentícia 
devida resulta evidente. Vê-se que, não obstante tenha sido efetuado o desconto do valor 
de R$ 781,91 (setecentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos) a título de 
alimentos sobre a verba rescisória indicada às fls. 27, é de se reconhecer que o Executado 
deixou de efetuar o pagamento de várias das prestações que se venceram durante o curso 
do processo. Portanto, pelo exposto, acolho o parecer ministerial e, com fulcro no artigo 
733, § 1º, do Código de Processo Civil e permissivo no artigo 5º, inciso LXVII, da 
Constituição da República, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado J. M. Q., pelo prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias, a ser cumprida no estabelecimento prisional de seu 
domicílio. Antes de se efetivar o cumprimento desta decisão, remetam-se os autos à 
Contadoria Judicial para atualização do débito, devendo ser abatidos do débito executado 
os valores percebidos da rescisão do contrato de trabalho noticiado às fls. 27. Registro que 
o pagamento das prestações alimentícias ensejará a suspensão do cumprimento da ordem 
de prisão, conforme disposição do § 3º, do artigo 733, do Código de Processo Civil. Cópia 
desta decisão, para racionalização dos atos, servirá como mandado. Intime-se. Cumpra-
se. Pls, 25abr2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2010.0011.9046-4/0 
Ação: INTERDIÇÃO 
Requerente: V. F. V. 
Advogado: DR. SÉRGIO AUGUSTO PEREIRA LORENTINO (UFT) 
Requerido: E. DE S. J. 
Advogado: DRA. VANDA SUELI M. S. NUNES 
DECISÃO: “... Acolho a manifestação ministerial de fls. 153 e designo o interrogatório da 
interditanda para o dia 07 de agosto de 2012, às 16h. Intimem-se.Cumpra-se. Pls, 
14maio2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2011.0003.9383-1/0 
Ação: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: J. B. T. 
Advogado: DR. VINICIUS COELHO CRUZ 
Requerido: T. T. S. 
DECISÃO: “Designo audiência de instrução  para o dia 06 de agosto de 2012, às 14h. 
Intimem-se as partes para, em 10 dias, arrolar as testemunhas que pretendem ouvir, sob 
pena de preclusão. Esclareço que as testemunhas que pretende ouvir, sob pena de 
preclusão. Esclareço que as testemunhas arroladas deverão comparecer 
independentemente de intimação, nos termos do artigo 8º, da Lei n. 5.478/68. Intime-se 
ainda, a Requerida para se manifestar, no mesmo prazo acima, sobre a petição de fls. 85. 
Cumpra-se. Pls, 30abr2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2009.0009.9093-5/0 
Ação: DIVÓRCIO 
Requerente: I. C. DA S. B. 
Advogado: DR. MARCELO SOARES OLIVEIRA 
Requerido: S. N. B. 
Advogado: DR. FABIANO ANTONIO NUNES DE BARROS E OUTRO 
DECISÃO: “Intime-se a requerente para se manifestar sobre a petição de fls. 138/139 e os 
documentos que a acompanham (fls. 140/161), no prazo de dez dias. Designo audiência 
de instrução  para o dia 15 de agosto de 2012, às 16h. Intimem-se as partes para, em 10 
dias, arrolar as testemunhas que pretendem ouvir, sob pena de preclusão. Quanto ao 
pedido de desentranhamento da impugnação a contestação, indefiro-o vez que os efeitos 
materiais do art. 319, do Código de Processo Civil, correm somente em desfavor do réu e 
não do autor. Intime-se. Cumpra-se. Pls, 16maio2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – 
Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2008.0000.9231-9/0 
Ação: REVISÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: L. DE S. P. 
Advogado: DR. JOÃO DE DEUS MIRANDA RODRIGUES FILHO 
Requerido: J. V. S. P. E OUTRA 
Advogado: DR. FABIANO ANTONIO NUNES DE BARROS E OUTRO 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação, dia 19 de junho de 2012, às 10h30min, a 
ser realizada junto á Central de Conciliações desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Pls, 
30abril2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2011.0001.9912-1/0 
Ação: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: J. M. L. T. 
Advogado: DR. FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA 
Requerido: R. N. T. 
DECISÃO: “Intime-se o advogado do requerente, via diário, para informar o atual endereço 
do requerente, em dez dias. Pls, 21maio2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de 
Direito Substituta”. 
 
Autos: 2005.0001.8303-4/0 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
Requerente: L. F. A. R. 
Advogado: DR. RICARDO HAAG 
Requerido: J. DE O. F. 
SENTENÇA: “...Portanto, em não havendo óbices, homologo o pedido de desistência, para 
que produza seus efeitos e, consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 
sem a resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo 
Civil. Sem custas e sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 
as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Pls, 
26abril2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2005.0006.8649-9/0 
Ação: MODIFICAÇÃO DE GUARDA 
Requerente: C. V. B. 
Advogado: DR. GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA 
Requerido: M. A. DE C. 
Advogado: DR. MÁRDOLI COPETTI DE MOURA 
SENTENÇA: “Nestes autos de Modificação de Guarda, em que figura como requerente 
Cláudia Valéria Brito e como requerido Marcelo Alves de Carvalho, publicada a sentença 
respectiva, verifica-se à fl. 03 que o nome do menor, cuja guarda fora pleiteada, foi 
equivocadamente lançado. Decido. Observa-se da documentação carreada para os autos, 
que o nome do menor cuja guarda fora pleiteada é M. A. de C. J. e não M. A. de C. F., 
como consta da sentença respectiva. Desta forma, constituindo erro material aquele que 
se constata, hei por bem assim declarar, para determinar que na sentença respectiva, 
onde se lê, M. A. de C. F leia-se M. A. de C. J. Na parte que não foi objeto de correção, 
permanece como lançado nos autos. Publique-se. Registre-se na seqüência atual do livro 
de registro de sentenças, anote-se a retificação, por certidão na própria sentença destes 
autos e no seu registro e intimem-se. Após, expedir mandado de averbação.Palmas, 27 de 
abril de 2012..(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2011.0001.9898-2/0 
Ação: DIVÓRCIO 
Requerente: C. R. M. T. 
Advogado: DR. GUILHERME TRINDADE MEIRA COSTA 
Requerido: J. B. DE O. T. 
Advogado: DR. VINICIUS PINHEIRO MARQUES 9UFT) 
SENTENÇA: “...Portanto, nos termos do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, 
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS do Autor e DECRETO O DIVÓRCIO do casal C. R. 
M. T. e J. B. de O. T., cujo casamento foi lavrado às fls. 153, do Livro nº. B-20 e Assento 
nº. 2.448, do Cartório de Registro Civil da Comarca de Uruaçu, Estado de Goiás. Assim, 
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, 
inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela Requerida, cuja 
exigibilidade ficará suspensa, a teor do artigo 12, da Lei nº. 1.060/50. Com o trânsito em 
julgado, expeçam-se os ofícios e mandados necessários e, em seguida, arquivem-se os 
autos, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Palmas, 26 de abril de 2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2011.0003.9320-3/0 
Ação: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 
Requerentes: A. L. N. J. e G. R. T.  
Advogado: DR. MURILO SUDRÉ MIRANDA 
SENTENÇA: “...De uma análise do caso, vê-se que as partes são maiores e capazes e se 
encontram devidamente representadas por advogado legalmente habilitado e que a 
composição não contém qualquer irregularidade formal. Portanto, para que surta os seus 
jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO de fls. 02/05 e, por consequência, 
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, 
inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelos Requerentes e sem honorários. Com 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 23 de abril de 2012.(ass) Keyla Suely Silva da 
Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2009.0010.8822-4/0 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: J. L. S. C. E OUTRA 
Advogado: DR. TIAGO AIRES DE OLIVEIRA 
Requerido: R. F. C. 
Advogado: DRA. VANDA SUELI M. S. NUNES 
SENTENÇA: “...Ante o exposto, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do mérito. Condeno as 
Exequentes ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, cuja exigibilidade 
ficará suspensa, a teor do artigo 12, da Lei nº. 1.060/50. Sem honorários. Com o trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 26 de abril de 2012. (ass) Keyla Suely Silva da Silva – 
Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2008.0001.9598-3/0 
Ação: GUARDA 
Requerente: M. V. M. V. 
Advogado: DR. ANDRÉ RICARDO TANGANELLI 
Requerido: A. A. V. 
Advogado: DR. PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA ALE 
SENTENÇA: “... Portanto, acolhendo o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTES OS 
PEDIDOS formulados pelo Autor e revogo a decisão liminar de fls. 44/45, mantendo o 
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adolescente L. D. V. sob a guarda definitiva de seu genitor, A. A. V.. Nos termos do artigo 
269, inciso III, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com a 
resolução do mérito. Custas e honorários pelo Autor, cuja exigibilidade ficará suspensa nos 
termos do artigo 12, da Lei nº. 1.060/50, por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Com o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 16 de abril de 2012. (ass) Keyla Suely Silva da 
Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 

Autos: 2009.0006.9666-2/0 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: M. A. A. A. 
Advogado: DR. VANDA  SUELI M. S. NUNES 
Requerido: A. D. DE S. A. 
Advogado: DRA. MARIA CÉLIA LOPES LOURENÇO 
SENTENÇA: “...Portanto, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Civil, c/c artigo 
226, § 6º, da Constituição da República, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para 
DECRETAR O DIVÓRCIO de M. A. A. A. e A. D. de S. A., cujo casamento foi lavrado no 
Livro B-Aux. 16, às folhas 199/v, sob o nº. 6.392, do Cartório da Quarta Circunscrição de 
Registro Civil da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. A mulher voltará a usar o nome 
de solteira. Com fulcro no artigo 1.694, do Código Civil, fixo os alimentos a serem pagos 
pelo Autor às filhas A. D. A. e A. R. D. A., no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por 
cento) do salário mínimo, a serem depositados até o décimo dia de cada mês, na conta 
bancária indicada às fls. 47. Assim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução 
do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 
sem honorários. Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios e mandados 
necessários e, em seguida, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publique-
se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 16 de maio de 2012. (ass) Keyla Suely 
Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2007.0003.8664-0/0 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: D. A. 
Advogado: DR. JUAREZ RIGOL DA SILVA E OUTRO 
Requerido: B. N. DE F. 
Advogado: DR. LUCIOLO CUNHA GOMES 
SENTENÇA: “...Conforme relatado, as partes entabularam acordo nos autos principais, na 
data de 28/05/2008, no qual o Exequente, devidamente representado por sua genitora, 
resolveu receber, a título da dívida ora executada o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
Vejo também que a avença firmada foi devidamente homologada pelo Relator da Apelação 
Cível interposta à época. Portanto, é de se reconhecer que a presente execução perdeu 
seu objeto, razão pela qual deve ser extinta. Pelo exposto, nos termos do artigo 267, inciso 
VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do 
mérito, pela superveniente perda do objeto. Sem custas e sem honorários. Junte-se cópia 
dos mencionados atos nos presentes autos e, com o trânsito em julgado, arquivem-se com 
as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 10 de 
maio de 2012. (ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2011.0002.8201-0/0 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: K. A. DE M. 
Advogado: DR. HUGO BARBOSA MOURA E OUTRO 
Requerido: M. B. L. A. 
Advogado: DRA. FILOMENA AIRES G. NETA 
DESPACHO: “...Intime-se a Requerida para, em dez dias, regularizar sua representação, 
juntando aos autos procuração. ... Cumpra-se. Palmas, 17 de maio de 2012. (ass) Keyla 
Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2009.0005.9955-1/0 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: P. P. DOS S. 
Advogado: DRA. DANIELA AIRES MENDONÇA 
Requerido: P. F. DA C. 
Advogado: DR. RONALDO ANDRÉ 
DESPACHO: “Intime-se o Exequente para, em 10 (dez) dias, se manifestar sobre a 
impugnação apresentada às fls. 90/91, observando-se que a intimação deverá ser 
publicada em nome dos advogados constituídos às fls. 95. Transcorrido o prazo, se não 
houver manifestação, intime-se pessoalmente o Exequente, por sua Genitora. Cópia desta 
decisão, para racionalização de atos, servirá como mandado, para fins de intimação, caso 
necessário. Cumpridas as diligências, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se. 
Palmas, 11 de maio de 2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2010.0003.9892-4/0 
Ação: DIVÓRCIO CONSENSUAL 
Requerentes: W. G. DA S. e V. S. O.  
Advogado: DR. VINICIUS PINHEIRO MARQUES (UFT) 
DESPACHO: “Intimem-se as  partes, pelo Diário da Justiça, para, em 10 dias, 
regularizarem sua representação, juntando aos autos substabelecimento ao advogado que 
firmou a petição de fls. 26. ... Cumpra-se. Palmas, 17 de maio de 2012.(ass) Keyla Suely 
Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2009.0004.9608-6/0 
Ação: INTERDIÇÃO 
Requerente: A. C. DA S. 
Advogado: DR. PAULO SANTOS PEREIRA 
Requerido: J. C. DA S. 
DESPACHO: “...Apresentado o laudo, vistas as partes, inclusive ao Ministério Público, 
para se manifestarem no prazo de 10 dias, .... Cumpra-se. Palmas, 10 de maio de 
2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2008.0001.0040-0/0 
Ação: MODIFICAÇÃO DE GUARDA 
Requerente: A. D. B.. 
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO DE MORAIS PAIVA 
Requerido: E. B. B. 
Advogado: DRA. VANDA SUELI M. NUNES 

DESPACHO: Redesigno a audiência de instrução para o dia 11 de setembro de 2012, às 
15h30min. Oficie-se ao Juízo Deprecado informando a nova data da audiência. Intimem-se 
a advogada da requerente e a requerida. Por ora, fica suspensa a realização de estudo 
social do caso, em razão dos termos do ofício de fls 147/148. Pls, 08maio2012.(ass) Keyla 
Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
INTIMAÇÕES ÀS PARTES 
Boletim nº 46/2012    
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 
processuais abaixo relacionados:  
Autos: 2010.0011.1358-3 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente: F. C. A. E OUTRO 
Advogado(a): DR. RENATO GODINHO 
Requerida: E.L.D.A. 
Advogado: não constituído 
DESPACHO: “Redesigno a audiência de conciliação para o dia 15 de junho de 2012, às 
14h, a ser realizada junto à Central de Conciliações desta Comarca. Cite-se o requerido no 
endereço declinado às fls. 34, para comparecer à audiência marcada, nela oferecendo 
contestação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados pelos Autores. 
Oficie-se ao órgão empregador do Requerido para que proceda aos descontos na folha de 
pagamento deste, conforme requerido às fls. 34. Intime-se. Cumpra-se. Pls, 26abril2012. 
(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

Autos: 2010.0000.0589-2/0 
Ação: GUARDA  
Requerente: R. A. G. S. 
Advogado(a): DR. ALFEU AMBRÓSIO  
Requerido: M. R. A. 
Advogado: DR. VALACI JOSÉ DE FREITAS E OUTRA 
DESPACHO: (...) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 
2012, às 15h30min. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, arrolar as 
testemunhas que pretendem ouvir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Pls, 
14maio2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2008.0002.0216-5/0 
Ação: GUARDA  
Requerente: S. M. D. O. 
Advogado: DRA. FILOMENA AYRES GOMES NETA  
Requerido: M. K. C. 
Advogado: DRA. GISELE DE PAULA PROENÇA E OUTROS 
DECISÃO: “Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de agosto de 
2012, às 14:00 horas. As partes deverão comparecer acompanhadas de suas 
testemunhas. Intime-se. Cumpra-se. Pls, 30abr2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – 
Juíza de Direito Substituta”. 
 
Autos: 2009.0007.4209-5/0 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
Requerente: R. P. D. M. 
Advogado(a): DR. MARCOS ANTONIO ZANETINI DE C. RODRIGUES E OUTROS 
Requerido: A. S. 
Advogado: não constituído 
DESPACHO: “Diante da petição de fls. 67, designo nova data para a realização de 
audiência de conciliação, que se realizará dia 19 de julho de 2012, às 16h30min, a ser 
realizada junto à Central de Conciliações desta Comarca. Na mesma data, caso não haja 
composição entre as partes, determino a coleta do material para a realização de exame de 
DNA, junto ao Laboratório Citoclínico - CEMED, sob a responsabilidade da Dra. Mara 
Cylene Flávio M. Guerra, situado na Quadra 601 Sul, Lote 06, Conjunto 02, Avenida NS 
01, Palmas-TO, telefone (63) 3228-1801. Cientifique-se o Réu que sua ausência poderá 
ensejar a presunção de ser verdadeira a paternidade que lhe foi atribuída na inicial (artigo 
359, inciso II, do Código de Processo Civil), além daquelas presunções consignadas no 
Código Civil de que “a recusa à perícia médica ordenada pelo Juiz poderá suprir a prova 
que se pretendia obter com o exame” (artigo 232) e no artigo 2º-A, parágrafo único, da Lei 
nº. 8.560/92, de que “a recusa do réu em se submeter ao exame de código genético - DNA 
gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto 
probatório”. Com a juntada do laudo, dê-se vista às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. 
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Expeça-se carta precatória para 
intimação do Réu. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 27 de abril de 2012. 
 
Autos: 2010.0008.4618-8/0 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente: M. E. S. L. 
Advogado: DR. VINICIUS PINHEIRO MARQUES 
Requerido: E. M. L. 
Advogado: DR. ERRICO EZEQUIEL FINIZOLA CAETANO 
DESPACHO: Designo audiência de instrução para o dia 02 de agosto de 2012, às 15h. 
Intimem-se as partes para, em 10 dias, contado da intimação deste despacho, arrolar as 
testemunhas que pretendem ouvir, sob pena de preclusão. Advirto que as testemunhas 
arroladas deverão comparecer independentemente de intimação, nos termos do artigo 8º, 
da Lei n. 5.478/68.Cumpra-se. Pls, 30abr2012.(ass) Keyla Suely Silva da Silva – Juíza de 
Direito Substituta”. 
 
Autos: 2009.0006.9666-2/0 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: M. A. A. A. 
Advogado: DR. VANDA  SUELI M. S. NUNES 
Requerido: A. D. DE S. A. 
Advogado: DRA. MARIA CÉLIA LOPES LOURENÇO 
SENTENÇA: “...Portanto, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Civil, c/c artigo 
226, § 6º, da Constituição da República, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para 
DECRETAR O DIVÓRCIO de M. A. A. A. e A. D. de S. A., cujo casamento foi lavrado no 
Livro B-Aux. 16, às folhas 199/v, sob o nº. 6.392, do Cartório da Quarta Circunscrição de 
Registro Civil da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. A mulher voltará a usar o nome 
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de solteira. Com fulcro no artigo 1.694, do Código Civil, fixo os alimentos a serem pagos 
pelo Autor às filhas A. D. A. e A. R. D. A., no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por 
cento) do salário mínimo, a serem depositados até o décimo dia de cada mês, na conta 
bancária indicada às fls. 47. Assim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução 
do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 
sem honorários. Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios e mandados 
necessários e, em seguida, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publique-
se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 16 de maio de 2012. (ass) Keyla Suely 
Silva da Silva – Juíza de Direito Substituta”. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAIS DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
 
AUTOS Nº: 5009742-78.2012.827.2729  
Chave: 517371739212     
Ação: DIVÓRCIO ALIMENTOS 
Requerente: DALVANILDA SERRA PASCOAL, representada por sua genitora DALVA 
FERREIRA PASCOAL 
Requerido: WILDE DE SENA PASCOAL  
FINALIDADE: CITAÇÃO por este edital de WILDE DE SENA PASCOAL, brasileiro, 
casado, filho de Francisco Pascoal e Maria Sena Pascoal, para tomar conhecimento da 
existência da ação judicial acima descrita, em razão de a Parte Promovente ter afirmado 
não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra (art. 231, inciso II do CPC), bem 
como, para contestá-la, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de se 
presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) na inicial, nos 
termos dos arts. 285 e 319 do CPC, bem como INTIMAR da decisão que fixou os 
Alimentos Provisórios na quantia equivalente a 30%(trinta por cento) do salário mínimo, 
valor que deverá ser pago pelo requerido diretamente à genitora da requerente, até o dia 
10 (dez) de cada mês, mediante recibo. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente que será publicado na forma da 
lei. Eu, Silmara Souza Cruz Mota, Escrivã o digitei e subscrevi. Palmas/TO.,  23 de maio 
de 2012. (ass) Keyla Suely Silva da Silva-Juíza de Direito Substituta. 
 
AUTOS Nº: 5010410-49.2012.827.2729  
Chave: 847757567112    
Ação: DIVÓRCIO  
Requerente: MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS 
Requerida: TERESA BISPO DOS SANTOS 
FINALIDADE: CITAÇÃO por este edital de TERESA BISPO DOS SANTOS, brasileira, 
casada, filha de Agnelo Bispo dos Santos e Maria de Jesus, para tomar conhecimento da 
existência da ação judicial acima descrita, em razão de a Parte Promovente ter afirmado 
não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra (art. 231, inciso II do CPC), bem 
como, para contestá-la, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de se 
presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) na inicial, nos 
termos dos arts. 285 e 319 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente que será publicado na forma da 
lei. Eu, Silmara Souza Cruz Mota, Escrivã o digitei e subscrevi. Palmas/TO.,  23 de maio 
de 2012, (ass) Keyla Suely Silva da Silva-Juíza de Direito Substituta. 
 
AUTOS Nº: 5010098-73.2012.827.2729  
Chave: 121101552212    
Ação: DE DIVÓRCIO  
Requerente: CRISTINA COSTA RODRIGUES 
Requerida: SÉRGIO RODRIGUES AGUIAR 
FINALIDADE: CITAÇÃO por este edital de SÉRGIO RODRIGUES AGUIAR, brasileiro, 
casado, motorista, filho de Vicente de Paula Rodrigues e Maria José Aguiar Rodrigues, 
para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, em razão de a 
Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra (art. 
231, inciso II do CPC), bem como, para contestá-la, querendo, no prazo de 15(quinze) 
dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) 
autor(a) na inicial, nos termos dos arts. 285 e 319 do CPC. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente que 
será publicado na forma da lei. Eu, Silmara Souza Cruz Mota, Escrivã o digitei e subscrevi. 
Palmas/TO.,  28 de março de 2012, (ass) Keyla Suely Silva da Silva-Juíza de Direito 
Substituta. 
 
AUTOS Nº: 5010098-73.2012.827.2729  
Chave: 711249784212    
Ação: DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: MARIA DE NAZARÉ COSTA SAMPAIO 
Requerida: ARTUR ARAÚJO SAMPAIO 
FINALIDADE: CITAÇÃO por este edital de ARTUR ARAÚJO SAMPAIO, brasileiro, casado, 
para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, em razão de a 
Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra (art. 
231, inciso II do CPC), bem como, para contestá-la, querendo, no prazo de 15(quinze) 
dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) 
autor(a) na inicial, nos termos dos arts. 285 e 319 do CPC. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente que 
será publicado na forma da lei. Eu, Silmara Souza Cruz Mota, Escrivã o digitei e subscrevi. 
Palmas/TO.,  23 de maio de 2012, (ass) Keyla Suely Silva da Silva-Juíza de Direito 
Substituta. 
 
AUTOS Nº: 5004646-19.2011.827.2729  
Chave: 807951839711    
Ação: DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL”pos Mortem”  
Requerente: JANUÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA 
Requerida: EDUARDA NEVES NETO, CAROLINE RIBEIRO NEVES E JOHDSON 
RIBEIRO NEVES 
FINALIDADE: CITAÇÃO por este edital de CAROLINE RIBEIRO NEVES, brasileira, para 
tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, em razão de a Parte 
Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra (art. 231, 
inciso II do CPC), bem como, para contestá-la, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) na 
inicial, nos termos dos arts. 285 e 319 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu, Silmara Souza Cruz Mota, Escrivã o digitei e subscrevi. Palmas/TO.,  23 
de maio de 2012, (ass) Keyla Suely Silva da Silva-Juíza de Direito Substituta. 
 
AUTOS Nº: 5005659-19.2012.827.2729  
Chave: 774292998812    
Ação: DE ALIMENTOS 
Requerente: SÁVIO OLIVEIRA PIRES SANTANA 
Requerida: EVA MARIA PIRES SANTANA E FLÁVIO PIRES SANTANA 
FINALIDADE: CITAÇÃO por este edital de FLÁVIO PIRES SANTANA, brasileiro, para 
tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, em razão de a Parte 
Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra (art. 231, 
inciso II do CPC), bem como, para contestá-la, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, sob 
pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) na 
inicial, nos termos dos arts. 285 e 319 do CPC, bem como INTIMAR da decisão que fixou 
os Alimentos Provisórios na quantia equivalente a 30%(trinta por cento)do salário mínimo, 
valor que deverá ser pago pelo requerido diretamente à genitora da requerente, até o dia 
10(dez) de cada mês, mediante recibo e da audiência de conciliação, instrução e 
julgamento designada para o dia 02 de agosto de 2012, às 15h30min, a ser realizada 
nesta vara. As testemunhas deveram comparecer independentes de intimação.E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente que será publicado na forma da lei. Eu, Silmara Souza Cruz Mota, Escrivã o 
digitei e subscrevi. Palmas/TO.,  23 de maio de 2012, (ass) Keyla Suely Silva da Silva-
Juíza de Direito Substituta. 
 
AUTOS Nº: 5003814-83.2011.827.2729  
Chave: 839865098011     
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
Requerente: MAYSIA CRISTINA DOS SANTOS representada por sua genitora MARIA 
CRISTINA DOS SANTOS 
Requerido: VALDIR ALMEIDA GONÇALVES  
FINALIDADE: CITAÇÃO por este edital de VALDIR ALMEIDA GONÇALVES, brasileiro, 
solteiro, para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, em razão 
de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se 
encontra (art. 231, inciso II do CPC), bem como, para contestá-la, querendo, no prazo de 
15(quinze) dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo(a) autor(a) na inicial, nos termos dos arts. 285 e 319 do CPC. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente que 
será publicado na forma da lei. Eu, Silmara Souza Cruz Mota, Escrivã o digitei e subscrevi. 
Palmas/TO.,  23 de maio de 2012. (ass) Keyla Suely Silva da Silva-Juíza de Direito 
Substituta. 
 
AUTOS Nº: 5007799-26.2012.827.2729  
Chave: 165895365812     
Ação: GUARDA 
Requerente: MARIA ANALIA MELO DE SOUSA 
Requerido: ANGELA MARIA DE SOUZA  
FINALIDADE: CITAÇÃO por este edital de ANGELA MARIA DE SOUZA, brasileira, 
casada, para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, em razão 
de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se 
encontra (art. 231, inciso II do CPC), bem como, para contestá-la, querendo, no prazo de 
15(quinze) dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo(a) autor(a) na inicial, nos termos dos arts. 285 e 319 do CPC. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente que 
será publicado na forma da lei. Eu, Silmara Souza Cruz Mota, Escrivã o digitei e subscrevi. 
Palmas/TO.,  23 de maio de 2012. (ass) Keyla Suely Silva da Silva-Juíza de Direito 
Substituta. 
 
AUTOS Nº: 5012715-06.2012.827.2729  
Chave: 639387321112     
Ação: DIVÓRCIO 
Requerente: MARIA DE HELENA BARBOSA DA SILVA 
Requerido: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA  
FINALIDADE: CITAÇÃO por este edital de ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, 
casado, filho de Edimundo Ferreira da Silva e Maria Oliveira da Silva, para tomar 
conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, em razão de a Parte 
Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra (art. 231, 
inciso II do CPC), bem como, para contestá-la, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, sob 
pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) na 
inicial, nos termos dos arts. 285 e 319 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu, Silmara Souza Cruz Mota, Escrivã o digitei e subscrevi. Palmas/TO.,  23 
de maio de 2012. (ass) Keyla Suely Silva da Silva-Juíza de Direito Substituta. 
 
AUTOS Nº: 5011936-51.2012.827.2729  
Chave: 123992235412     
Ação: DIVÓRCIO 
Requerente: MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA 
Requerido: JOÃO FRANCISCO DE SOUSA  
 
FINALIDADE: CITAÇÃO por este edital de JOÃO FRANCISCO DE SOUSA, brasileiro, 
casado, lavrador, filho de Doralice de Sousa, para tomar conhecimento da existência da 
ação judicial acima descrita, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o 
lugar onde a Parte Promovida se encontra (art. 231, inciso II do CPC), bem como, para 
contestá-la, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de se presumirem aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) na inicial, nos termos dos arts. 285 
e 319 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente que será publicado na forma da lei. Eu, Silmara Souza 
Cruz Mota, Escrivã o digitei e subscrevi. Palmas/TO.,  23 de maio de 2012. (ass) Keyla 
Suely Silva da Silva-Juíza de Direito Substituta. 
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AUTOS Nº: 5011312-02.2012.827.2729  
Chave: 166843091812     
Ação: DIVÓRCIO 
Requerente: VALDEZ AYRES DOS SANTOS 
Requerido: THATIANE LIMA FEITOSA DOS SANTOS  
FINALIDADE: CITAÇÃO por este edital de THATIANE LIMA FEITOSA DOS SANTOS, 
brasileira, casada, filha de Mizael Feitosa Silva e Maria das Mercês Cerqueira Lima, para 
tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, em razão de a Parte 
Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra (art. 231, 
inciso II do CPC), bem como, para contestá-la, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, sob 
pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) na 
inicial, nos termos dos arts. 285 e 319 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu, Silmara Souza Cruz Mota, Escrivã o digitei e subscrevi. Palmas/TO.,  23 
de maio de 2012. (ass) Keyla Suely Silva da Silva-Juíza de Direito Substituta. 
 

 

2ª Vara da Família e Sucessões 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos: 2010.0010.1905-6/0 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
Requerente(s): M. G. dos S. 
Advogado(a): DR. MARIA DINIZ NUNES OAB-TO 4446 
Requerido(s): J. B. C. B. 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seu patrono intimados para comparecerem em audiência 
de instrução e julgamento designada para o dia 22/06/2012 às 14:00 horas, junto à 2ª Vara 
de Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). POLYANA DIAS REIS – 
Técnica Judiciária 
 
Autos: 2009.0012.3056-0/0 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente(s): H. F. D. 
Advogado(a): DR. PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA OAB-TO 3190 
Requerido(s): P. F. L. 
Advogado(a): DR. LUIS GUSTAVO DE CÉSARO OAB-TO 2213 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seus patronos intimados para comparecerem em 
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19/06/2012 às 15:00 horas, 
junto à 2ª Vara de Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). 
POLYANA DIAS REIS – Técnica Judiciária 
 
Autos: 2011.0006.1546-0/0 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente(s): I. P. M. dos S. e G. G. M. dos S. 
Advogado(a): DR. POMPILIO LUSTOSA SOBRINHO OAB-TO 1807 
Requerido(s): J. B. dos S. 
Advogado(a): DRA. WEYDNA MARTH DE SOUZA OAB-TO 4636 B 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seus patronos intimados para comparecerem em 
audiência de conciliação, instrução e julgamento redesignada para o dia 18/06/2012 às 
16:00 horas, junto à 2ª Vara de Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( 
Ass). POLYANA DIAS REIS – Técnica Judiciária 
 
Autos: 2010.0003.2631-1/0 
Ação: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 
Requerente(s): J. V. C. de S. 
Advogado(a): DR. ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES OAB-TO 4283 
Requerido(s): M. A. F.. 
Advogado(a): DR. MARCOS FERREIRA DAVI OAB-TO 2420 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seus patronos intimados para comparecerem em 
audiência para oitiva dos interessados designada para o dia 20/06/2012 às 15:00 horas, 
junto à 2ª Vara de Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). 
POLYANA DIAS REIS – Técnica Judiciária 
 
Autos: 2005.0000.8624-1/0 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente(s): L. S. B. S. S. 
Advogado(a): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido(s): G. M. da S. F. 
Advogado(a): DR. JOSIRAN BARREIRA BEZERRA OAB-TO 2240 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seu patrono intimados para comparecerem em audiência 
de conciliação designada para o dia 28/06/2012 às 15:30 horas, junto à 2ª Vara de Família 
e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). POLYANA DIAS REIS – Técnica 
Judiciária 
 
Autos: 2009.0008.3277-9/0 
Ação: RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 
Requerente(s): J. O. D. e A. C. M. 
Advogado(a): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido(s): J. P. N. M 
Advogado(a): DR. JOAO FLORI GEMELI OAB-TO 1736-A 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seu patrono intimados para comparecerem em audiência 
de conciliação designada para o dia 21/06/2012 às 14:30 horas, junto à 2ª Vara de Família 
e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). POLYANA DIAS REIS – Técnica 
Judiciária 
 

Autos: 2006.0000.2776-6/0 
Ação: GUARDA 
Requerente(s): H. W. L. A. 
Advogado(a): DR. MARCIO GONÇALVES MOREIRA OAB-TO 2554 
Requerido(s): J. A. F. 
Advogado(a): DR. JOSÉ PAULO DA SILVA OAB-MG 59.784 e ROSIMÁRIA GERALDA 
SILVA E SILVA OAB-MG 59.736 

FINALIDADE: “Ficam os advogados intimados para comparecerem em audiência para 
inquirição das testemunhas designada para o dia 12/06/2012 às 15:00 horas, junto à 2ª 
Vara de Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). POLYANA DIAS 
REIS – Técnica Judiciária 
 
Autos: 2011.0002.5800-4/0 
Ação: REVISÃO DE ALIMENTOS 
Requerente(s): V. C. P. de O. R. 
Advogado(a): DR. KELVIN KENDI INUMARU OAB-GO 30.139 
Requerido(s): J. R. J. 
Advogado(a): DR. FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES OAB-TO 413-A 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seus patronos intimados para comparecerem em 
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/06/2012 às 15:30 horas, 
junto à 2ª Vara de Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). 
POLYANA DIAS REIS – Técnica Judiciária” 
 
Autos: 2008.0007.0814-0 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente(s): E. M. V. e E. M. V. 
Advogado(a): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido(s): F. M. da S. 
Advogado(a): DR. JAIR DE ALCÂNTARA PANIAGO OAB-TO 102-B 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seu patrono intimados para comparecerem em audiência 
de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 19/06/2012 às 14:30 horas, 
junto à 2ª Vara de Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). 
POLYANA DIAS REIS – Técnica Judiciária” 
 
Autos: 2010.0008.7728-8/0 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente(s): E. C. F. S. da S. 
Advogado(a): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido(s): E. F. da S. 
Advogado(a): DR. JOÃO SANZIO ALVES GUIMARAES OAB-TO 1487 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seu patrono intimados para comparecerem em audiência 
instrução e julgamento designada para o dia 20/06/2012 às 16:30 horas, junto 2ª Vara de 
Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). POLYANA DIAS REIS – 
Técnica Judiciária” 
 
Autos: 2010.0007.4078-9/0 
Ação: SEPARAÇÃO 
Requerente(s): A. M. da C. C. 
Advogado(a): DR. F. J. de S. B. OAB-TO 413-A 
Requerido(s): E. R. C. 
Advogado(a): DR. MURILO BRAZ VIEIRA OAB-GO 23.452 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seus patronos intimados para comparecerem em 
audiência de conciliação prévia designada para o dia 28/06/2012 às 16:00 horas, junto à 2ª 
Vara de Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). POLYANA DIAS 
REIS – Técnica Judiciária” 
 
Autos: 2009.0010.4865-6/0 
Ação: SEPARAÇÃO LITIGIOSA 
Requerente(s): J. M. L. 
Advogado(a): DR. CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO OAB-TO 1555 
Requerido(s): J. P. P. 
Advogado(a): DR. FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES OAB-TO 413-A 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seus patronos intimados para comparecerem em 
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/06/2012 às 15:00 horas, 
junto à 2ª Vara de Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). 
POLYANA DIAS REIS – Técnica Judiciária” 
 
Autos: 2010.0001.4474-4/0 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente(s): J. L. P. 
Advogado(a): DR. CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO OAB-TO 1555 
Requerido(s): J. P. P. 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seu patrono intimados para comparecerem em audiência 
de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 28/06/2012 às 14:30 horas, 
junto à 2ª Vara de Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). 
POLYANA DIAS REIS – Técnica Judiciária” 
 
Autos: 2009.0000.0909-6/0 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente(s): L. E. R. E. 
Advogado(a): DR. RILDO CAETANO DE ALMEIDA OAB-TO 310 
Requerido(s): J. de S. E. 
Advogado(a): DR. CARLOS AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO OAB-TO 1340 
FINALIDADE: “Ficam as partes e seu patrono intimados para comparecerem em audiência 
de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 20/06/2012 às 15:30 horas, 
junto à 2ª Vara de Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). 
POLYANA DIAS REIS – Técnica Judiciária” 
 
Autos: 2011.0005.6138-6/0 
Ação: NEGATÓRIA DE PATERNIDADE  
Requerente(s): P. A. T. 
Advogado(a): DR. GIL REIS PINHEIRO OAB-TO 1994 
Requerido(a): F. G. V. T. 
 
FINALIDADE: “Fica a parte e seu patronos intimados para comparecerem em audiência de 
conciliação designada para o dia 27/06/2012 às 16:30 horas, bem como para audiência de 
instrução e julgamento designada para o dia 08/08/12 às 15:30 horas, junto à 2ª Vara de 
Família e Sucessões, no Fórum Local. Pls. 21/05/2012. ( Ass). POLYANA DIAS REIS – 
Técnica Judiciária” 
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1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM 11 / 2012 
 

PROTOCOLO ÚNICO Nº 2008.0005.3869-4 (7411/08) 
AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS 
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
REQUERIDO: OCELIO RIBEIRO DOS SANTOS 
ADVOGADO: 1483/TO – LEONARDO DE ASSIS BOECHAT 
DESPACHO: Intime-se o autor/exeqüente para requer o que entender de direito. Intime-se. 
Palmas/ TO, em 22 de maio de 2012. Ass. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta– 
Juíza de Direito Substituta.  
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2008.0003.6756-3 (7367/08) 
AÇÃO: CAUTELAR INOMINADA 
REQUERENTE: BRASIL TELECOM S/A 
ADVOGADO: 31128/SC – KARINA GISELLY FONSECA e 18429/SC – LUIZ FERNANDO 
SACHET 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DESPACHO: Defiro o pedido de levantamento da Carta de Fiança, conforme requerido 
pela autora às fls. 315/316. Uma vez que já foram apresentadas as contrarrazões 
remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo. 
Intime-se. Cumpra-se. Palmas/ TO, em 11 de janeiro de 2012. Ass. Wanessa Lorena 
Martins de Sousa Motta– Juíza de Direito Substituta.  
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2007.0006.9455-8 (7120/07) 
AÇÃO: EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE 
REQUERENTE: SERGIO MURILO LEANDRO COSTA 
ADVOGADO: 10193/GO - JÚLIO CÉSAR DO VALLE VIERIA MACHADO 
REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
DESPACHO: Intime-se o autor/exeqüente para juntar aos autos planilha do débito 
atualizada, para que seja dado andamento à execução da sentença de fls. 118/124. 
Intime-se. Cumpra-se. Palmas/ TO, em 26 de julho de 2011. Ass. Wanessa Lorena Martins 
de Sousa Motta– Juíza de Direito Substituta.  
 
PROCESSO Nº 1813/98 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
REQUERENTE: MUNICIPIO DE PALMAS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
REQUERIDO: RIO CLARO RERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
ADVOGADO:  
DESPACHO: Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens relacionados às fls. 
107/108. Efetivada a penhora, intimem-se os executados para, caso queiram, 
apresentarem embargos à execução no prazo legal. Indefiro o pedido de fl. 106, pois 
considerando o montante atualizado da execução (R$ 96.000,00) e o irrisório valor 
bloqueado em conta corrente do executado às fls. 103/104 (R$ 3.012,23), o desbloqueio já 
foi efetivado. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/ TO, em 22 de maio de 2012. Ass. Wanessa 
Lorena Martins de Sousa Motta– Juíza de Direito Substituta.  
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2009.0000.6546-8 (8016/09) 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO 
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PALMAS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
EMBARGADO: DORALINA SILVEIRA FELICIO 
ADVOGADO: 897-A/TO – JOSÉ DA CUNHA NOGUIRA e 14/TO – HERBERT BRITO 
BARROS 
 
DESPACHO: Expeça-se Requisição de Pequeno Valor (cálculo f. 46) dirigindo-a à 
Digníssima Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria nº 162/2011. 
Cumpra-se. Palmas/ TO, em 27 de outubro de 2011. Ass. Wanessa Lorena Martins de 
Sousa Motta– Juíza de Direito Substituta.  
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2010.0002.7445-1 (9262/10) 
AÇÃO: DECLARATÓRA 
REQUERENTE: MUNICIPIO DE PALMAS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS - SISEMP 
ADVOGADO: 2300/TO – FLAVIO GOMES DOS SANTOS 
 
DESPACHO: Para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, designo o dia 
07/08/2012, às 14:00 horas, observando que as testemunhas arroladas pelo requerido 
comparecerão independentemente de intimação (fls. 314). Intimem-se as partes sobre a 
designação de data da respectiva audiência. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/ TO, em 12 de 
abril de 2012. Ass. Frederico Paiva Bandeira de Souza – Juiz de Direito Substituto.  
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2010.0005.8828-6 (9857/10) 
AÇÃO: COBRANÇA 
REQUERENTE: M A DE CASTRO SANANA (MARCOS POLLO) 
ADVOGADO: 2404/TO – CHRISTIAN ZINI AMORIM 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 
DESPACHO: À vista da petição de fl. 61, designo Audiência de conciliação, instrução e 
julgamento para o dia 21/08/2012, às 14:00 horas. Intimem-se as partes sobre a 
designação de data da respectiva audiência, observando que as testemunhas arroladas 
pelo requerente, comparecerão em audiência sem a necessidade de intimação. Intime-se. 
Cumpra-se. Palmas/ TO, em 20 de abril de 2012. Ass. Frederico Paiva Bandeira de Souza 
– Juiz de Direito Substituto. 

PROTOCOLO ÚNICO Nº 2010.0005.8796-4 (9869/10) 
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER 
REQUERENTE: CRISTIANE BENDIN e OUTROS 
ADVOGADO: 4716/TO – SANDRA PATTA FLAIN e 2420/TO – MARCOS FERREIRA 
DAVI 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DESPACHO: A vista da petição de fl. 69, designo Audiência de conciliação, para o dia 
09/08/2012, às 14:00 horas. Intimem-se as partes sobre a designação de data da 
respectiva audiência. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/ TO, em 19 de abril de 2012. Ass. 
Frederico Paiva Bandeira de Souza – Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2008.0001.0099 (11729/12) 
AÇÃO: RESTABELECIMENTO 
REQUERENTE: CHARLES SOUSA DE PAULO 
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA 
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 
ADVOGADO: PROCURADORIA FEDERAL 
DESPACHO: Designo Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 
19/07/2012, às 14:30 horas, devendo a Escrivania providenciar a intimação do requerido. 
Intime-se o autor, via Defensoria Pública, da designação de data da respectiva audiência. 
As partes ficam desde logo advertidas de que se houver necessidade de prova 
testemunhal, as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, salvo 
mediante prévio requerimento, no prazo de 10 (dez) dias, com a devida justificativa a 
respeito da imprescindível intimação. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/ TO, em 29 de março 
de 2012. Ass. Frederico Paiva Bandeira de Souza – Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2008.0008.9076-2 (7670/08) 
AÇÃO: ANULATÓRIA 
REQUERENTE: LABCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 
ADVOGADO: 701/TO – SERGIO FONTANA 
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PALMAS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
DESPACHO: Expeça-se alvará em benefício do réu, representado pelo Procurador Geral, 
para levantamento da quantia depositada a título de honorários advocatícios (fl. 357). 
Após, ao arquivo provisório pelo prazo de 06 meses. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/ TO, 
em 28 de novembro de 2011. Ass. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta– Juíza de 
Direito Substituta. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2008.0008.9076-2 (7670/08) 
AÇÃO: ANULATÓRIA 
REQUERENTE: LABCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 
ADVOGADO: 701/TO – SERGIO FONTANA 
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PALMAS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
DESPACHO: Intime-se requerido para, no prazo de 10 dias informar do cumprimento do 
acordado, requerendo o que entender de direito. Intime-se. Palmas/ TO, em de maio de 
2012. Ass. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta– Juíza de Direito Substituta 
 

3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos nº  3483/2003 
Ação: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 
Embargante: WLLDEMBERG ALMEIDA BORBA 
Advogado: CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO 
Embargado: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
DESPACHO: (...) Dito isto, intime-se a parte Embargada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
apresentar as contrarrazões. Publique-se.  Palmas, 15 de maio de 2012. Ana Paula Araújo 
Toríbio-Juíza de Direito Substituta  Respondendo pela 3ª VFFRP (Portaria PRES/TJTO n.º 
29/2011) ”. 
 
Autos nº  2009.0006.9345-0 
Ação: EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Embargante: COMERCIAL MOTO DIAS LTDA 
Advogado: SEBASTIÃO LUIS VIEIRA MACHADO 
Embargado: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO.  Em consulta efetuada nesta data ao sistema eletrônico – SPROC, por meio do 
link HTTP://sproc.tjto.jus.br/SPROCNEWCONSULTAS/Juridico/ResConproc02, verifico 
que, de fato, foi ajuizada em desfavor da embargante COMERCIAL MOTO DIAS LTDA, 
cautelar nº 2007.0008.3778-2/0, tendo sido distribuída ao juízo da 4ª Vara dos Feitos das 
Fazendas e Registros Públicos da Palmas, em 28/09/2007. Assim, fundamentado nas 
disposições do art. 28, da Lei nº 6.830/80, defiro o pedido efetuado pelo Estado do 
Tocantins às fls. 148/151, o que ora faço para determinar a remessa destes autos ao juízo 
da 4ª vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos de Palmas e dos autos em 
apenso nº 2008.0006.5934-3/0, após as baixas e anotações devidas. Devendo ainda, ser 
transladada cópia desta decisão aos autos em apenso nº 2008.0006.5934-3/0. Intimem-se 
e Cumpra-se. Palmas, 14 de maio de 2012. Ana Paula Araújo Toríbio-Juíza de Direito 
Substituta  Respondendo pela 3ª VFFRP (Portaria PRES/TJTO n.º 29/2011) ”. 
 
Autos nº  2008.0002.0524-5 
Ação: DECLARATÓRIA 
Impetrante: TARCISIO BORGES FREIRE 
Advogado: ALBERY CESAR DE OLIVEIRA, ROSANA FERREIRA DE MELO  
Impetrado: COELHO E MOURA LTDA ME 
Advogado: TIAGO AIRES DE OLIVEIRA 
Despacho: Intime-se o requerido para, no prazo legal, se manifestar acerca da petição de 
fl. 71. Cumpra-se. Palmas 04 de maio de 2012. Ana Paula Araújo Toríbio-Juíza de Direito 
Substituta  Respondendo pela 3ª VFFRP (Portaria PRES/TJTO n.º 29/2011) ”. 

http://sproc.tjto.jus.br/SPROCNEWCONSULTAS/Juridico/ResConproc02
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Autos nº  2010.0012.0429-5 
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA 
Impetrante: MARIA FRANCISCA DE PONTES 
Advogado: CÉLIO DO CARMO DE SOUZA 
Impetrado: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS 
Advogado: ADRIANO BUCAR VASCONCELOS E KEILA MUNIZ BARROS 
SENTEÇA: “(...) Posto isto, homologo o pedido de desistência, formulada pela parte ora 
impetrante, com arrimo no art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e, em 
conseqüência, declaro extinto este processo mandamental, sem julgamento do mérito. 
Sem honorários advocatícios (Sumula 512 do STF e 105 do STJ). Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Após arquivem-se os autos. Palmas 16 de maio de 2012. Ana Paula Araújo 
Toríbio-Juíza de Direito Substituta  Respondendo pela 3ª VFFRP (Portaria PRES/TJTO n.º 
29/2011) ”. 
 
Autos nº  2006.0006.2347-4 
Ação: AÇÃO DE AVERBAÇÃO  
Requerente: DENUSE BATISTA XAVIER 
Advogado: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES 
SENTEÇA: “(...) Posto isso, homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 
efeitos, o pedido de desistência formulado às fls. 40, com fulcro no artigo 158, parágrafo 
único do Código de Processo Civil. Julgo, com efeitos, extinto o processo, sem resolução 
do mérito, com fundamento no artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se, 
registre-se, intime-se. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 16 de 
maio de 2012. Ana Paula Araújo Toríbio-Juíza de Direito Substituta Respondendo pela 3ª 
VFFRP (Portaria PRES/TJTO n.º 29/2011) ”. 
 
Autos nº  2009.0011.8525-4 
Ação: OBRIGAÇÃO DE FAZER 
Requerente: JOSÉ PINTO CARDOSO 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
SENTEÇA: “(...) Posto isto, por desídia da parte autora, julgo extinta a ação, sem 
resolução de mérito, com amparo no artigo 267, inciso III e § 1º, do Código de Processo 
Civil, o que faço para determinar o arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. 
Publique-se, registre-se, intime-se e CUMPRA-SE. Palmas, 15 de maio de 2012. Ana 
Paula Araújo Toríbio-Juíza de Direito Substituta  Respondendo pela 3ª VFFRP (Portaria 
PRES/TJTO n.º 29/2011) ”. 
 
Autos nº.: 2011.0006.5749-9 
Ação: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS, C/ C OBRIGAÇÃO DE 
FAZER, AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA 
Requerente: JANELUZ VIEIRA DE SOUSA E OUTROS 
Advogado: SÉRGIO FERREIRA VIANA 
Advogado: JEOVÁ DE LIMA SIMÕES 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese de produção 
de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no artigo 407 do 
CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica autorizado a incluir em 
pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a intimação das partes, 
testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo probatório será decidido em 
audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais requerimentos de juntada de novos 
documentos (artigo 397 do CPC) até a data da audiência de instrução e julgamento, desde 
que observadas as regras dos artigos 396, 283 e 398 do CPC. Não havendo possibilidade 
de conciliação ou necessidade de produção de provas ou ainda no caso de silêncio das 
partes, os autos devem retornar conclusos para julgamento nos termos do artigo 330, I, do 
Código de Processo Civil. Intimem-se e cumpra-se.  Palmas – TO, 14 de maio de 2012. (a) 
Ana Paula Araújo Toríbio- Juíza de Direito Substituta Respondendo pela 3ª VFFRP 
(Portaria PRES/TJTO Nº 29/2011).” 
 

Juizado Especial Cível e Criminal – Norte 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº 2267/2007 
AÇÃO  DE COBRANÇA 
RECLAMANTE: ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA TELES 
ADVOGADO: Eder Mendonça de Abreu 
RECLAMADO: M.T. SANTOS PEREIRA & ABREU LTDA 
Advogado: Giovani Fonseca de Miranda 
DECISÃO: Considerando o teor das informações prestadas nas fls. 351, 325 e 353 (frente 
e verso); proceda-se a designação de hasta pública, para possível venda do imóvel 
penhorado e devidamente avaliado nas fls. 319, resguardando aqui a parte 
correspondente a Sra. Maria Conceição dos Santos Pereira, conforme meação 
reconhecida em sede de Embargos, conforme jurisprudência abaixo: EMBARGOS DE 
TERCEIRO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. Meação do cônjuge alheio à execução – Resguardo 
da metade do valor arrecadado em hasta pública. Penhora subsistente. Direito de 
propriedade limitado. O artigo 655-b do CPC dispõe que ao cônjuge aheio à execução 
somente é garantida a meação sobre o produto de eventual alienação judicial, ou seja, a 
Lei não garante ao cônjuge alheio à execução a limitação da penhora a 50% do imóvel, 
mas tão-somente a metade do valor arrecadado em hasta pública, em face da 
indivisibilidade do bem. Portanto, a indivisibilidade do bem  não inviabiliza a penhora, eis 
que preservada a meação do cônjuge pelo produto da alienação. 
Após a designação de data e horário, intimem-se os interessados, bem como expeça-se 
ofício destinado ao JEC Central, informando do referido andamento nos autos de nº 
032.2007.900.424-1 e 032.2008.902.033-6. Cumpra-se. Palmas –TO, 17 de maio de 2012. 
Maysa Vendramini Rosal. Juíza de Direito 

.AUTOS Nº 1518/2005 
AÇÃO  DE COBRANÇA 
RECLAMANTE: OSNY PAIVA NUNES 
ADVOGADO: Irineu  Derli Langaro 
RECLAMADO: Mário Sérgio Batista de Sousa 
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerente, através de seu advogado intimado para que, no 
prazo de dez (10) dias, indique bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de 
extinção e arquivamento. Palmas –TO, 23 de maio de 2012. Eu, Mariângela Graner 
Pinheiro, Técnica Judiciária, MAT.285042 TJ-TO, o digitei. 
 
AUTOS Nº 1518/2005 
AÇÃO  DE COBRANÇA 
RECLAMANTE: OSNY PAIVA NUNES 
ADVOGADO: Irineu  Derli Langaro 
RECLAMADO: Mário Sérgio Batista de Sousa 
DESPACHO: Considerando o teor das informações constantes nas fls. 129, devolvo o feito 
ao cartório a fim de que seja realizada tentativa de penhora on-line (Bacen Jud) em 
desfavor do Executado, observando para tanto o montante remanescente igual a R$ 
1.435,77, utilizando para tanto do CPF nº 586.070.561-15 (dados coletados das fls. 123). 
Havendo bloqueio de valores, intime-se a parte Executada, para querendo, no prazo legal, 
apresentar impugnação. Em caso negativo, intime-se o Exeqüente, para indicar bens, 
passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. 
Palmas –TO, 30 de março de 2012. Maysa Vendramini Rosal. Juíza de Direito.  
 
AUTOS Nº 1518/2005 
AÇÃO  DE COBRANÇA 
RECLAMANTE: JOSÉ FERNANDO LEAL DA MOTA 
ADVOGADO: Augusta Maria Sampaio Morais 
RECLAMADO: TELE CENTRO OESTE CELULAR PART/VIVO CELULAR S/A 
ADVOGADO: Claudiene Moreira Galiza  
DESPACHO: Considerando o teor das informações constantes nas fls. 129, devolvo o feito 
ao cartório a fim de que seja realizada tentativa de penhora on-line (Bacen Jud) em 
desfavor do Executado, observando para tanto o montante remanescente igual a R$ 
1.435,77, utilizando para tanto do CPF nº 586.070.561-15 (dados coletados das fls. 123). 
Havendo bloqueio de valores, intime-se a parte Executada, para querendo, no prazo legal, 
apresentar impugnação. Em caso negativo, intime-se o Exeqüente, para indicar bens, 
passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. 
Palmas –TO, 30 de março de 2012. Maysa Vendramini Rosal. Juíza de Direito.  
 

Vara de Cartas Precatórias, Falências e Concordatas 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

 Ficam as partes por meio de seus advogados, intimadas do ato processual abaixo 
relacionado: 
 
Falência nº. 2005.0000.1410-0 
Requerente: Duratex S/A 
Adv. da Reqte: André Ricardo Tanganeli - OAB/TO. 2.315 
Requerida: Map Comércio de Materiais para Construção Ltda 
Adv. da Reqda.: Fernando Rezende – OAB/TO. 1.320 
OBJETO: Ficam intimadas as partes através dos seus procuradores do retorno dos autos 
supra do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, requeiram o que de direito.  
 
Concordata Preventiva nº. 2005.0001.0057-0 
Requerente: Meurer e Meurer Ltda 
Adv. da Reqte: Júlio Solimar Rosa Cavalcante – OAB/TO. 209 
Adv. da Reqte: Fábio Wazilewski – OAB/TO. 2000 
OBJETO: Fica intimada a empresa requerente através dos seus procuradores para no 
prazo de 05 (cinco) dias, atender ao requerimento de folhas 4.466 destes autos.  
 
Concordata Preventiva convolada em Falência nº. 2005.0000.9903-3 
Requerente (Falida): Fonseca e Rodrigues Ltda 
Adv. da Falida: Messias Geraldo Pontes – OAB/TO. 252 
OBJETO: Fica intimada a empresa falida através do seu procurador para no prazo de 10 
(dez) dias, atender ao requerido pelo Administrador Judicial às fls. 383/384 e aos 
requerimentos do Ministério Público constantes às fls. 387/388 – item I – alínea “a” a “d”.  
 

PARAÍSO 

1ª Vara Cível 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

- Autos nº: 2012.0002.1888-4/0 
Natureza: Ação Anulatória. 
Requerente..: JULIANO DE ALMEIDA MENDES . 
Advogado...: Dr. Marcelo César Cordeiro – OAB/TO nº 1556; Dr. Luiz Renato de Campos 
Provenzano – OAB/TO nº 4876 e Dr(a). Nádia Aparecida Santos – OAB/TO nº 2834. 
Requerido...: ORIVALDO JOSÉ MENDES, LUCIANA ROSA DE ALMEIDA MENDES, 
ESMENICA JOVIANA MENDES, JOSÉ APARECIDO OLIVEIRA e IVANILDA ROSA DE 
ALMEIDA. 
Advogado...: N i h i l. 

INTIMAÇÃO: Fica o(a) da(s) parte(s) REQUERENTE(S), por seu(s)/sua(s) advogado(a)(s) 
– Dr. Marcelo César Cordeiro – OAB/TO nº 1556; Dr. Luiz Renato de Campos Provenzano 
– OAB/TO nº 4876 e Dr(a). Nádia Aparecida Santos – OAB/TO nº 2834, intimado(a)(s) da 
SENTENÇA prolatada pelo MM. Juiz de Direito, às f. 52/53 dos autos, cujo teor segue 
parcialmente transcrita: SENTENÇA: “... ISTO POSTO, na forma do parágrafo único do 
artigo 284 do CPC, INDEFIRO a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de 
mérito. Custas e despesas processuais pelo autor. Sem condenação em verba honorária, 
face à ausência de litígio e por ainda não formada a relação jurídica processual, com a 
citação válida do requerido. Junte-se cópia desta sentença aos autos do Processo nº 
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2012.0001.3357-9/0 (ação de manutenção de posse) entre as mesmas partes. 
Transitado em julgado, certificado nos autos, ao arquivo com baixas nos registros. P. R. I. 
Paraíso do Tocantins/TO, 23 de MAIO de 2.012. Juiz ADOLFO AMARO MENDES - Titular 
da 1ª Vara Cível”. Eu, Glacyneide Borges Rocha, Escrevente o digitei e subscrevi. 
 
- Autos nº: 2011.0001.9499-5/0 
Natureza: Ação de Cobrança. 
Requerente..: HSBC – BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO . 
Advogado...: Dr(a). Lázaro José Gomes Júnior – OAB/TO nº 4562. 
Requerido...: EMPRESA MILTON MACIEL DA ROCHA E MILTON MACIEL DA ROCHA. 
Advogado...: Dr(a). Jakeline de Morais e Oliveira – OAB/TO nº 1634, Dr. Ercílio Bezerra 
de Castro Filho – OAB/TO nº 69 e Dr. Danilo Bezerra de Castro – OAB/TO nº 4781. 
 

INTIMAÇÃO: Fica o(a) da(s) parte(s) REQUERENTE(S), por seu(s)/sua(s) 
advogado(a)(s) – Dr(a). Lázaro José Gomes Júnior – OAB/TO nº 4562, BEM COMO fica 
o(a) da(s) parte(s) REQUERIDA(S), por seu(s)/sua(s) advogado(a)(s) – Dr(a). Jakeline de 
Morais e Oliveira – OAB/TO nº 1634, Dr. Ercílio Bezerra de Castro Filho – OAB/TO nº 69 
e Dr. Danilo Bezerra de Castro – OAB/TO nº 4781, intimado(a)(s) da SENTENÇA 
prolatada pelo MM. Juiz de Direito, às f. 113/116 dos autos, cujo teor segue parcialmente 
transcrita: SENTENÇA: “1 – RELATÓRIO. ... 2 – FUNDAMENTAÇÃO. ... 3. 
DISPOSITIVO/CONCLUSÃO. ISTO POSTO e por tudo o mais que dos autos consta, 
JULGO PROCEDENTE, o pedido contido na ação, para condenar os réus MILTON 
MACIEL DA ROCHA, pessoa jurídica, e MILTON MACIEL DA ROCHA, pessoa física, a 
pagarem ao autor HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO a quantia de R$ 
37.884,48 (trinta e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito 
centavos), com correção monetária (INPC/IBGE) e juros de mora de doze (12%) pontos 
percentuais (NCC, art. 406) ao ano, contados da citação em 06-MARÇO-2012 (f. 89vº). 
Condeno, também, os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 
como ao pagamento da verba honorária ao advogado do autor, que fixo em exatos vinte 
(20%) pontos percentuais do valor da condenação atualizado. Transitado em julgado esta 
decisão, certifique-se e intime-se ao autor vencedor, por seu advogado, para ação 
de cumprimento da sentença, com o valor atualizado da dívida; P.R.I. Paraíso do 
Tocantins (TO), 23 de MAIO de 2012. Juiz ADOLFO AMARO MENDES - Titular da 1ª 
Vara Cível”. Eu, Glacyneide Borges Rocha, Escrevente o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS nº: 2010.0010.8142-8/0 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
Requerentes: FRANCIANE PEREIRA DE SOUSA e JOSELINO DE SOUZA BRAGA. 
Adv. Requerentes: Dr. José Pedro da Silva - OAB/TO nº 486. 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS. 
Proc. Requerido: Dr. Maurício F. D. Morgueta – Procurador do Estado. 
INTIMAÇÃO: Intimar o Advogado da parte (REQUERENTE - Dr. José Pedro da Silva - 
OAB/TO nº 486), do Exame Médico Pericial, a ser realizado na Requerente – Srª. 
FRANCIANE PEREIRA DE SOUSA, perante o Médico – Dr. PAULO FARIA BARBOSA, 
MÉDICO PERITO da Junta Médica, com endereço na JUNTA MÉDICA OFICIAL DO 
PODER JUDICIÁRIO, localizada no Fórum da Comarca de Palmas – TO, Av. Teotônio 
Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º piso – Centro – 
Palmas – TO. Para realização de PERÍCIA MÉDICA, que foi designada para o dia 
12/07/2012 às 09:00 horas, devendo a autora, comparecer pessoalmente, munida de 
todos os documentos médicos e exames complementares já realizados, e ainda, 
acompanhada por um familiar próximo. BEM COMO, fica intimado ainda, do inteiro teor 
do Ofício de fls. 161 dos autos.(vide processo). (vc). 
 
- Autos nº 2012.0001.3357-9/0. 
Ação: Manutenção de Posse. 
Requerente..: JULIANO DE ALMEIDA MENDES e ELIANA LUIZA DOS SANTOS. 
Advogado...: Dr. Marcelo César Cordeiro – OAB/TO nº 1556; Dr. Luiz Renato de Campos 
Provenzano – OAB/TO nº 4876 e Dr(a). Nádia Aparecida Santos – OAB/TO nº 2834. 
Requerido...: ORIVALDO JOSÉ MENDES. 
Advogado...: Dr. Paulo Roberto da Silva – OAB/TO nº 284 – A e Dr. Ricardo Alexandre 
Guimarães – OAB/TO nº 2100 – B. 
 

INTIMAÇÃO: Fica(m) o(a) parte(s) REQUERENTE(S), por seu(s)/sua(s) advogado(a)(s) 
– Dr. Marcelo César Cordeiro – OAB/TO nº 1556; Dr. Luiz Renato de Campos 
Provenzano – OAB/TO nº 4876 e Dr(a). Nádia Aparecida Santos – OAB/TO nº 2834, 
BEM COMO a parte REQUERIDA por seu(s)/sua(s) Advogado(s) – Dr. Paulo Roberto da 
Silva – OAB/TO nº 284 – A e Dr. Ricardo Alexandre Guimarães – OAB/TO nº 2100 – B, 
intimado(a)(s) para comparecerem à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
designada para o dia 10 DE JULHO DE 2012, às 13:30 horas, na sala de audiência do 
Fórum de Paraíso do Tocantins-TO., advertindo-a(s) para comparecer(em) a prestar(em) 
depoimento pessoal e de que não comparecendo ou recusar(em) ao depoimento pessoal 
importará em confissão (CPC, arts. 342 e 343 e §§), bem como trazer suas testemunhas 
a juízo independentemente de intimação, apresentando em cartório, em até DEZ (10) 
DIAS, antes da audiência o respectivo rol testemunhas ou requererem expressamente 
suas intimações, sob pena de presumir-se terem delas desistido, tudo nos termos do 
DESPACHO prolatado pelo mm. Juiz de Direito, às f. 115/116 dos autos, cujo teor segue 
transcrito: DESPACHO: “1. Pleiteia o autor, por seus advogados nova intimação para se 
manifestarem quanto à CONTESTAÇÃO dos réus, sob a alegação de que a intimação (f. 
109 e 113) se deu apenas na pessoa de MARCELO CÉSAR CORDEIRO, um dos 
advogados dos autores (f. 110/112). 1.2 Sem razão os ilustres advogados. 2. Nos termos 
da jurisprudência do STJ (HC 100.716/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 08/09/2008; REsp 784.325/RJ, 
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2007, DJ 
16/08/2007, p. 310), inexistindo nos autos (como não existe no caso presente) pedido 
expresso para que as intimações sejam feitas em nome de determinado Advogado, a 
intimação poderá ser feita a quaisquer dos patronos constituídos, sem que isso importe 
nulidade. No caso vertente, verifica-se que a intimação para a RÉPLICA (f. 109 e 113), 
deu-se na pessoa de um dos advogados dos autores, Dr. MARCELO CÉSAR 
CORDEIRO, observando-se que à míngua de qualquer pedido para que das futuras 
intimações constasse, exclusivamente, o nome de determinado advogado ou de todos os 
advogados dos autores, não se vislumbra a apontada nulidade, decorrente de ter sido a 
intimação feita APENAS em nome de um dos advogados dos autores, também 
constituído nos autos (f. 08, 109 e 113). Não há, portanto, como ser acolhida a nulidade 
aventada, porquanto a intimação foi regularmente realizada em nome de um dos 

Advogados constituídos. Se assim fosse, também o próprio pedido dos autores de f. dos 
autos, seria apócrifo, porque não formulado, em conjunto, por todos os patronos 
constituídos pelos autores. 3. Regular o andamento do processo, DETERMINO: 3.1 
Inviável a audiência de conciliação, porque tentada várias vezes sem sucesso na 
audiência de justificação de posse, estando as partes intransigentes (§ 3º, art. 331) e 
saneando o feito e declarando as partes legítimas e bem representadas, designo 
audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 10-JULHO-2012, às 13:30 
horas, devendo intimar-se as partes e seus advogados; 3.2 Advirta-se aos advogados 
das partes a trazer suas testemunhas a juízo independentemente de intimação e/ou 
requeiram, expressamente, suas intimações pessoais, apresentando o respectivo ROL 
TESTEMUNHAL em cartório, em até DEZ (10) DIAS antes da audiência, sob pena de 
presumir-se terem delas desistido (artigos 407 e 412 § 1º, CPC); 3.3 Intimem-se as 
partes (pessoalmente), inclusive para prestarem depoimento pessoal e advertidas de que 
o não comparecimento ou recusa ao depoimento pessoal,  importará em confissão (CPC, 
arts. 342 e 343 e §§); 3.4 Arroladas TESTEMUNHAS residentes noutras comarcas, 
expeçam-se, logo, CARTAS PRECATÓRIAS para suas oitivas, com prazo de TRINTA 
(30) DIAS  para cumprimento, intimando-se da remessa aos advogados das partes; 3.5 
Cumpra-se e intimem-se com urgência. Paraíso do Tocantins/TO, 23 de MAIO de 2.012. 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES”. Eu,Glacyneide Borges Rocha, Escrevente o digitei e 
subscrevi. 
 
- Autos nº: 2007.0000.6891-6/0. 
Ação: Execução Forçada.  
Exeqüente..: TINSPETRO – DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL LTDA. 
Advogado...: Dr(a). Sônia Maria França – OAB/TO nº 07. 
Executado...: RIBEIRO E MORAES LTDA LTDA – (AUTO POSTO M E M).  
Advogado...: Dr(a). Júlio Solimar Rosa Cavalcanti – OAB/TO nº 209 e Dr(a). Fábio 
Wazilewski – OAB/TO nº 2000. 
INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO: Fica o(a) (s) parte(s) EXEQÜENTE, por seu/sua 
advogado(a) – Dr(a). Sônia Maria França – OAB/TO nº 07, BEM COMO fica o(a) parte(s) 
EXECUTADO(A), por seu/sua advogado(a) – Dr(a). Júlio Solimar Rosa Cavalcanti – 
OAB/TO nº 209 e Dr(a). Fábio Wazilewski – OAB/TO nº 2000, intimado(s) para no prazo 
de CINCO (5) DIAS, manifestar(em) sobre os cálculos da CONTADORIA JUDICIAL, tudo 
nos termo do DESPACHO prolatado pelo MM. Juiz de Direito, às f. 414 dos autos cujo 
teor segue transcrito: “1. Digam as partes por SEUS ADVOGADOS, sobre os cálculos 
da CONTADORIA JUDICIAL de f. 379/412 dos autos, no prazo de CINCO (5) DIAS e, 
após, a conclusão imediata; 2.–Intime(m)-se e cumpra-se imediatamente. Paraíso do 
Tocantins/TO, 22 de MAIO de 2.012. Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª 
Vara Cível”. Eu,Glacyneide Borges Rocha, Escrevente o digitei e subscrevi. 
 
Autos nº 2.011.0007.4750-1/0 
Natureza da Ação: Busca e Apreensão. 
Requerente: Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A 
Advogado. Dr. Wilker Bauher Vieira Lopes – OAB/GO nº 29.320 e Dr. Alexandre Iunes 
Machado - OAB/TO nº 4.110-A.  
Requerido: Fábio Santos de Sousa. 
Advogado. N i h i l. 
Intimação: Intimar os advogados da parte requerente, Dr. Wilker Bauher Vieira Lopes – 
OAB/GO nº 29.320 e Dr. Alexandre Iunes Machado - OAB/TO nº 4.110-A, para no prazo 
de cinco (05) dias, sobre seu interesse no processo, sob pena de extinção e arquivo, com 
cassação da liminar, requerendo o que entenderem de útil ao efetivo e regular andamento 
em face de NÃO CITAÇÃO E NÃO APREENSÃO DO BEM. Ficando ainda intimado do 
inteiro teor do despacho de fls. 46 dos autos, que segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 
– Digam autora, pessoalmente e seu advogado, em CINCO (5) DIAS, sobre seu interesse 
no processo, sob pena de extinção e arquivo, com cassação da liminar, requerendo o que 
entenderem de útil ao efetivo e regular andamento, em face de NÃO CITAÇÃO E NÃO 
APREENSÃO DO BEM; ADVIRTO que pedidos de oficiamento a Órgãos Públicos e 
Instituições Públicas e Privadas, para busca do endereço do réu e/ou de bens, é (são) 
impertinente(s) e ilegal (is) e NÃO serão aceitas, porque(a) a alienação financeira 
registrada, por si só já impede a transferência de propriedade do bem, (b) se não ocorreu a 
citação pessoal, por 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, 9d) se não encontrado o bem, pode e deve o credor, pleitear a conversão da ação 
em 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; Finalmente o envio de 
CARTA PRECATÓRIA a outra comarca, SEM QUALQUER ENDEREÇO, é medida 
procrastinatória e sem sentido algum, pelo que indefiro o pedido de f. 69. 2 – Intimem-se 
(a) AUTOR(a) pessoalmente por mandado ou correio (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, 13 de fevereiro de 2012. Juiz 
ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
- Autos nº: 2012.0000.8710-0/0 
Natureza: Ação de Indenização. 
Requerente..: BARROS NASCIMENTO AGUIAR representando sua filha YASMIM MELO 
AGUIAR. 
Advogado...: Dr(a). Vanuza Pires da Costa – OAB/TO nº 2191. 
Requerido...: CLÁUDIO MARTINS DE ARAÚJO e EUZILIANE SOUZA OLIVEIRA – ME 
(TOP ZI TRANSPORTE E TURISMO). 
Advogado...: Dr(a). Alexsander Ogawa da Silva Ribeiro - OAB/TO nº 2549 e/ou Dr(a). 
Rogério Magno de Macedo Mendonça – OAB/TO nº 4087 – B. 
INTIMAÇÃO: Fica o(a) da(s) parte(s) REQUERENTE(S), por seu/sua advogado(a)(s) – 
Dr(a). Vanuza Pires da Costa – OAB/TO nº 2191, BEM COMO fica o(a) da(s) parte(s) 
REQUERIDA(S), por seu/sua advogado(a)(s) – Dr(a). Alexsander Ogawa da Silva Ribeiro - 
OAB/TO nº 2549 e/ou Dr(a). Rogério Magno de Macedo Mendonça – OAB/TO nº 4087 – B, 
intimado(a)(s) da SENTENÇA prolatada pelo MM. Juiz de Direito, às f. 192/220 dos autos, 
cujo teor segue parcialmente transcrita: SENTENÇA: “... 3. CONCLUSÃO/DISPOSITIVO. 
ISTO POSTO e finalmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na ação, para 
condenar os réus, solidariamente, a indenizarem os autores nas verbas abaixo 
determinadas: 3.1 Condeno os réus a pagarem aos autores PENSÃO MENSAL, na forma 
abaixo discriminada: 3.1.1 Pensionamento Mensal em razão da morte de SUEYDILLA DE 
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MELO SILVA (esposa do autor BARROS NASCIMENTO AGUIAR e mãe da menor autora 
YASMIM MELO AGUIAR), tendo este por TERMO A QUO o dia em que ocorreu o 
acidente de trânsito (03-MAIO-2011) e valor correspondente a 2/3 (dois terços) do 
salário mínimo vigente, divididos em partes iguais entre os autores (viúvo e filha menor), 
até que a vítima SUEYDILLA DE MELO SILVA, presumivelmente, viesse a completar 
sessenta e cinco (65) anos de idade (TERMO FINAL referente à pensão devida ao autor 
viúvo) e, em relação à filha menor, até quando esta complete vinte e cinco anos de 
idade, isto é, no dia do 25º (vigésimo quinto) aniversário; 3.1.2 Pensionamento Mensal em 
razão da morte da menor SARAH MELO AGUIAR (filha do autor Barros Nascimento 
Aguiar), no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, valor 
este a ser pago exclusivamente ao autor Barros Nascimento Aguiar, contados de 13 de 
SETEMBRO de 2024 (data em que a menor SARAH MELO AGUIAR completaria 14 anos 
de idade – f. 54 -, eis que a pensão mensal só deve ser paga a partir de quando o menor 
começaria, em tese, a trabalhar, ou seja, a partir dos 14 anos - CF, art. 7º, XXXIII), até 
quando a vitima viria a completar vinte e cinco anos e na metade desse valor, até os 
sessenta e cinco anos de idade da vítima, salvo se antes o autor Barros Nascimento 
Aguiar falecer, quando, então, a pensão se extingue; 3.2 Deverão os réus pagar, também, 
os décimos terceiros salários/gratificação de natal integrais na forma de pensão 
(gratificação de natal) anuais, no dia 20 (vinte) do mês de dezembro (12) de cada ano civil; 
3.3 Quanto aos DANOS MORAIS, condeno os réus, solidariamente, a pagarem, a cada 
um dos autores, valor que fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), verba que deve ser 
paga de uma só vez (STJ-RSTJ 76/257), com atualização monetária pelo INPC/IBGE e 
mais juros moratórios de doze pontos percentuais ao ano, verba que tem como dies a quo 
de incidência da correção monetária e juros sobre o montante fixado, o da prolação da 
decisão judicial que a quantifica (Súmula n.º 362/STJ); 3.4 Deverão os réus CONSTITUIR 
CAPITAL para garantia da indenização, eis que têm os autores a hipoteca judiciária sobre 
os bens dos réus, mediante inscrição no álbum registrador competente, nos termos do 
arts. 466 e 602 do CPC e 827, VI, do CC e art.167-I – 2, da LRP e que deverá incidir sobre 
os seus bens, até o total do valor da indenização; 3.5 Não incidirá o desconto do Imposto 
de renda (IRPF), no valor da indenização, pois que não se trata de rendimento, mas de 
indenização, de modo que a indenização decorrente de ato ilícito não caracteriza renda, 
não são produto de capital, do trabalho ou da combinação de ambos e também não 
representam acréscimo patrimonial e, portanto, não se subsume na hipótese de incidência 
tributária: Precedentes - Súmulas nºs  125 e 136 do STJ; 3.6 Verba honorária a que 
condeno os réus a pagarem ao advogado dos autores, que arbitro em 20% (vinte pontos 
percentuais) incidentes quanto aos danos materiais atualizados e que serão calculados 
sobre os valores das prestações vencidas e um ano das vincendas, eis que não se aplica 
o § 5º do art. 20 do CPC (Neste sentido reiteradas decisões do STF: RE 95.262-4, 95.279-
9, 95.281-1, 95.282-9, 95.302-7, 96.719-2, 96.731-1, 97.032-1; STF, RTJ 100/800; STF, 
RT 550/222, 553/283, 564/264, 544/280; STJ, RSTJ 63/212 e etc) e mais sobre o valor 
total dos danos morais fixados; 3.7 Custas e despesas processuais pelos réus. 3.8 P. R. I. 
Paraíso do Tocantins, 22 de MAIO de 2012. Juiz ADOLFO AMARO MENDES - Titular da 
1ª Vara Cível”. Eu, Glacyneide Borges Rocha, Escrevente o digitei e subscrevi. 
 
- Autos nº: 2011.0012.1919-3/0 
Natureza: Ação de Busca e Apreensão. 
Requerente..: BV FINANCEIRA FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO . 
Advogado...: Dr(a). Hudson José Ribeiro – OAB/SP nº 150.060. 
Requerido...: MARIA JURACY MACIEL DOS SANTOS. 
Advogado...: Dr(a). Edvaldo Rodrigues Coqueiro – OAB/GO nº 13.265. 
 

INTIMAÇÃO: Fica o(a) da(s) parte(s) REQUERENTE(S), por seu/sua advogado(a)(s) – 
Dr(a). Hudson José Ribeiro – OAB/SP nº 150.060, BEM COMO fica o(a) da(s) parte(s) 
REQUERIDA(S), por seu/sua advogado(a)(s) – Dr(a). Edvaldo Rodrigues Coqueiro – 
OAB/GO nº 13.265 intimado(a)(s) da SENTENÇA prolatada pelo MM. Juiz de Direito, às f. 
54/57 dos autos, cujo teor segue parcialmente transcrita: SENTENÇA: “... ISTO POSTO, 
em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, JULGO 
EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV c/c art.13 do 
CPC. Torno, expressamente, sem efeito, a liminar concedida (fls. 26), com efeitos ex tunc 
e determino que o autor proceda a IMEDIATA devolução do veículo à ré ou seu 
advogado, sob pena de, após TRINTA (30) DIAS contados da intimação desta sentença, 
pagar multa diária a favor do réu no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada porém ao 
valor de mercado do veículo, aferível pela Tabela FIPE na data desta sentença, 
devidamente corrigida pelo INPC/IBGE também contados da sentença e com juros 
moratórios de 12% contados da citação. Intime-se, também o depositário (fls. 48) à 
devolução do veículo ao réu ou seu advogado. Condeno o autor ao pagamento das 
custas e despesas processuais, bem como verba honorária a favor do advogado da parte 
ré 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). Transitada em 
julgado, certificado, ao arquivo com baixas nos registros. P.R.I. Paraíso do Tocantins (TO), 
22 de MAIO de 2012. Juiz ADOLFO AMARO MENDES - Titular da 1ª Vara Cível”. Eu, 
Glacyneide Borges Rocha, Escrevente o digitei e subscrevi. 
 
Autos nº 2.009.0002.1031-0/0 
Natureza da Ação: Busca e Apreensão. 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogado. Dr. Fabrício Gomes – OAB/TO nº 3.350  
Requerido: Joana Darc da Silva Bandeira. 
Advogado. N i h i l. 
Intimação: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Fabrício Gomes – OAB/TO nº 
3.350, para no prazo de cinco (05) dias, sobre seu interesse no processo, sob pena de 
extinção e arquivo, com cassação da liminar, requerendo o que entenderem de útil ao 
efetivo e regular andamento em face de NÃO CITAÇÃO E NÃO APREENSÃO DO BEM. 
Ficando ainda intimado do inteiro teor do despacho de fls. 49 dos autos, que segue 
transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Digam autora, pessoalmente e seu advogado, em 
CINCO (5) DIAS, sobre seu interesse no processo, sob pena de extinção e arquivo, com 
cassação da liminar, requerendo o que entenderem de útil ao efetivo e regular andamento, 
em face de NÃO CITAÇÃO E NÃO APREENSÃO DO BEM; ADVIRTO que pedidos de 
oficiamento a Órgãos Públicos e Instituições Públicas e Privadas, para busca do endereço 
do réu e/ou de bens, é (são) impertinente(s) e ilegal (is) e NÃO serão aceitas, porque(a) a 
alienação financeira registrada, por si só já impede a transferência de propriedade do bem, 

(b) se não ocorreu a citação pessoal, por 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, 9d) se não encontrado o bem, pode e deve o credor, pleitear a 
conversão da ação em 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; 
Finalmente o envio de CARTA PRECATÓRIA a outra comarca, SEM QUALQUER 
ENDEREÇO, é medida procrastinatória e sem sentido algum, pelo que indefiro o pedido de 
f. 69. 2 – Intimem-se (a) AUTOR(a) pessoalmente por mandado ou correio (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, 13 de fevereiro de 
2012. Juiz ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
Autos nº 2.011.0009.1176-0/0 
Natureza da Ação: Busca e Apreensão. 
Requerentes: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO 
Advogado. Dr. Welves Konder Almeida Ribeiro – OAB/TO nº 4.950.  
Requerido: Berenice Pereira Rodrigues. 
Advogado. N i h i l. 
Intimação: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Welves Konder Almeida Ribeiro – 
OAB/TO nº 4.950, para no prazo de cinco (05) dias, sobre seu interesse no processo, 
sob pena de extinção e arquivo, com cassação da liminar, requerendo o que entenderem 
de útil ao efetivo e regular andamento em face de NÃO CITAÇÃO E NÃO APREENSÃO 
DO BEM. Ficando ainda intimado do inteiro teor do despacho de fls. 32 dos autos, que 
segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Digam autora, pessoalmente e seu advogado, 
em CINCO (5) DIAS, sobre seu interesse no processo, sob pena de extinção e arquivo, 
com cassação da liminar, requerendo o que entenderem de útil ao efetivo e regular 
andamento, em face de NÃO CITAÇÃO E NÃO APREENSÃO DO BEM; ADVIRTO que 
pedidos de oficiamento a Órgãos Públicos e Instituições Públicas e Privadas, para busca 
do endereço do réu e/ou de bens, é (são) impertinente(s) e ilegal (is) e NÃO serão 
aceitas, porque(a) a alienação financeira registrada, por si só já impede a transferência 
de propriedade do bem, (b) se não ocorreu a citação pessoal, por 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 em 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; Finalmente o envio de CARTA PRECATÓRIA a 
outra comarca, SEM QUALQUER ENDEREÇO, é medida procrastinatória e sem sentido 
algum, pelo que indefiro o pedido de f. 69. 2 – Intimem-se (a) AUTOR(a) pessoalmente 
por mandado ou correio (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, 10 de fevereiro de 2012. Juiz ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª 
Vara Cível. 
 
- Autos nº: 2010.0007.1459-1/0 
Natureza: Ação de Execução Fiscal. 
Exeqüente..: A UNIÃO. 
Advogado...: Dr(a). Aléssio Danillo Lopes Pereira – Procurador da Fazenda Nacional. 
Executado...: WALDER GOMES VANDERLEI. 
Advogado...: Dr(a). Hélio Miranda – OAB/TO nº 360 e Dr(a). Vinicius Miranda – OAB/TO 
nº 4150. 
 

INTIMAÇÃO: Fica o(a) da(s) parte(s) EXECUTADA(S), por seu/sua advogado(a)(s) – 
Dr(a). Hélio Miranda – OAB/TO nº 360 e Dr(a). Vinicius Miranda – OAB/TO nº 4150, 
intimado(a)(s) da SENTENÇA prolatada pelo MM. Juiz de Direito, às f. 97 dos autos, cujo 
teor segue parcialmente transcrita: SENTENÇA: “... Relatei. Decido. Conheço dos 
embargos e rejeito-os, ad limine, ab ovo, visto que não foi omitida qualquer ponto 
constante dos autos, carreados à inicial e resposta, que não foram alvo de apreciação na 
sentença de mérito, bem como não há na sentença qualquer obscuridade, contradição 
ou erro material evidente (CPC, artigo 535, I e II). A utilização dos embargos, neste caso, 
tem apenas o condão e finalidade ilícita e manifesta de adiar a efetividade da decisão 
proferida, senão em aberta e manifesta tentativa de fraude processual, com certeza com 
intuito absolutamente procrastinatório e ou protelatório. É verdade que os embargos não 
consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe de aprimoramento; que tem a 
parte o direito indelével à entrega da prestação jurisdicional de forma clara e precisa;  
mas, contudo, não têm os mesmos o condão de ser mera fonte de consulta, de alterar a 
decisão ou reexaminá-la, não podendo, enfim, revestir-se de caráter infringente, posto 
que não se prestam à correção de erro de julgamento ou dos fundamentos da decisão, 
só possível através dos meios recursais e/ou processuais pertinentes. O caráter 
infringente a cujo efeito se atribui aos embargos declaratórios, por parte da doutrina e 
jurisprudência, em caráter excepcional, ocorre quando manifesto o equívoco e não 
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido, ainda que tal 
implique em modificação da decisão anterior (STJ – RSTJ 103/187, 663/172), o que, 
evidente, não é o caso dos autos. Embargos conhecidos, mas rejeitados, 
liminarmente. Persiste a sentença tal como está lançada, integralmente, às f. 90/91 
dos autos. Intimem-se e cumpra-se. Paraíso do Tocantins/TO, 22 de MAIO de 2.012.. 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES - Titular da 1ª Vara Cível”. Eu, Glacyneide Borges 
Rocha, Escrevente o digitei e subscrevi. 
 
- Autos nº: 2011.0008.3479-0/0. 
Ação: Monitória  
Requerente..: DANIEL GOMES LEAL. 
Advogado...: Dr(a). Jakeline de Morais e Oliveira – OAB/TO nº 1634. 
Requerido...: ARIOVALDO PONTES DA ENCARNAÇÃO.  
Advogado...: Dr(a). José Erasmo Pereira Marinho – OAB/TO nº 1132. 
INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO: Fica o(a) (s) parte(s) REQUERENTE, por seu/sua 
advogado(a) – Dr(a). Jakeline de Morais e Oliveira – OAB/TO nº 1634, intimado(s) para 
no prazo de QUINZE (15) DIAS, responder/impugnar aos embargos a ação monitória, 
tudo nos termos do DESPACHO prolatado pelo MM. Juiz de Direito, às f. 50 dos autos 
cujo teor segue transcrito: “1. Requisite-se, no prazo de QUINZE (15) DIAS, ao BANCO 
DO BRASIL S/A, agência de Paraíso do Tocantins/TO, com CÓPIA deste despacho e 
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dos cheques, as seguintes informações e documentos que provem: 1. Os cheques 
nºs 850177 com vencimento para 16-10-2004, no valor de R$ 1.000,00 e 850207 com 
vencimento para 18-12-2004 no valor de R$ 1.300,00, sacados contra o Banco do 
Brasil S/A, foram emitidos por quem e foram depositados ou pagos para quem? 2. 
Outras informações acerca da emissão dos cheques e seus beneficiários, em poder do 
Banco do Brasil S/A. 2. Recebo os embargos a ação monitória e determino que 
intime(m)-se ao autor/credor por seu(s) advogado(s), para no prazo de QUINZE (15) 
DIAS, responder/impugnar os embargos a ação monitória; 3. Após a CONCLUSÃO 
imediata; 4. Intime(m)-se e cumpra-se imediatamente. Paraíso do Tocantins/TO, 22 de 
MAIO de 2.012. Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª Vara Cível”. 
Eu,Glacyneide Borges Rocha, Escrevente o digitei e subscrevi. 
 
Autos nº: 2011.0010.2583-6/0 
Ação de Reintegração de Cobrança  
Requerente:PONTE NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 
Advogado: Dr. Sergio Barros de Souza – OAB/TO Nº 748 
Requerido: Seguradora Hdi Seguros S/A. 
Advogado: Dr.Ulisses Melauro Barbosa – OAB/TO nº 4.367 Dr.Thiago Pineira Miranda – 
OAB/TO nº 3669 e Vinicius Pineiro Miranda – OAB/TO nº 4150. 
 
INTIMAÇÃO:Intimar os Advogados das partes (REQUERENTE e REQUERIDO) 
Dr.Sergio Barros de Souza  – OAB/TO Nº 748, Dr. Ulisses Melauro Barbosa – OAB/TO 
nº 4.367; Dr.Thiago Pineira Miranda – OAB/TO nº 3669 e Vinicius Pineiro Miranda – 
OAB/TO nº 4150, do inteiro teor da sentença proferida nos autos às fls. 143/152, que 
segue transcrito a parte conclusiva. Sentença...3 - Conclusão/Dispositivo. ISTO POSTO, 
e finalmente, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na ação, para determinar: 3.1 
Condeno a ré SEGURADORA HDI SEGUROS S.A  a pagar à  autora R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais), referentes aos danos  materiais, e R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
reais), referente aos danos corporais (terceiros ou passageiros do veículo), valor da 
importância segurada, consoante contrato de f. 34 dos autos, verba essa corrigida 
monetariamente (INPC/IBGE) a partir da data do sinistro que envolveu o veículo 
segurado (19-JUNHO-2011) e mais juros moratórios de 12% ao ano, a partir da citação 
(26-MARÇO-2012, f. 75/75vº) até efetivo pagamento; 3.2 condeno a ré SEGURADORA 
HDI SEGUROS S.A ao pagamento das custas processuais, atualizadas  (INPC/IBGE) 
desde o desembolso e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 
valor atualizado da condenação total; 3.3 Transitado em julgado, certificado nos autos, 
diga o vencedor quanto ao cumprimento da sentença, e, nada requerendo em sei 
meses, ao arquivo, com baixas nos registros, sem prejuízo de pedido de 
desarquivamento (CPC, art. 475, § 3º); 3.4 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  
Paraíso do Tocantins(TO), 24 de ABRIL de 2012.Juiz ADOLFO AMARO MENDES. 
Titular da 1ª Vara Cível. 
  
Processo  nº:  2011.0001.6477-8/0 
Natureza da Ação Cautelar de Exibição de Documento. 
Requerente: Luis Kleuber Floresta. 
Advogado: Dr. Alexandre Abreu Aires Júnior - OAB/TO nº 3.769. 
Requerido. Banco Bradesco S/A, sucessor do Banco Finasa BMC S/A. 
Advogado: Dr. Rogério Augusto Magno de Macedo Mendonça – OAB/TO nº 4.087/B e Dr. 
Alexandre Ogawa da Silva Ribeiro – OAB/TO nº 2.549 
Intimação: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Alexandre Abreu Aires Júnior – 
OAB/TO nº 3.769, do inteiro teor do Despacho de fls. 96, que segue transcrito na íntegra. 
Despacho. 1 – Tendo em vista a ausência de manifestação do autor quanto à contestação 
e documentos apresentados pelo réu, pode ter ocorrido perda de interesse processual do 
autor, na solução da demanda; 2 – Assim INTIMEM-SE autor e seu advogado para 
manifestarem ou não interesse no andamento e julgamento do processo, no prazo de DEZ 
(10) DIAS, sob pena de extinção, sem resolução de mérito; 3 – Intimem-se AUTOR 
pessoalmente e seu ADVOGADO (OS DOIS) deste despacho e vencido o prazo a 
conclusão; 2 – Intimem-se e cumpra-se; Paraíso do Tocantins TO, 02 de abril de 2.012. 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
Processo nº: 2009.0010.7427-4/0 
Natureza da Ação: Execução de Sentença/Ação de Cumprimento de Sentença. 
Exeqüente: Ercílio Bezerra de Castro Filho. 
Advogada: Drª. Jakeline de Morais e Oliveira Santos - OAB/TO nº 1.634. 
Executado: Marco Antonio da Silva  
Advogado: Dr. Whillam Maciel Bastos – OAB/TO nº 4.340 
Intimação: Intimar o executado devedor por seu advogado, Dr. Whillam Maciel Bastos – 
OAB/TO nº 4.340, para pagamento do valor da dívida de R$ 64.224,73 (sessenta e quatro 
mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), da petição inicial  executória 
de fls. 66/67 na intimação e mais honorários na ação de cumprimento de 10% salvo 
impugnação. no prazo de QUINZE (15) DIAS, sob pena de inclusão no valor da dívida, da 
MULTA de dez por cento sobre o montante da condenação, na forma do art. 475-J, do 
CPC. BEM COMO, ficam intimados também, do inteiro teor do DESPACHO DE FLS.71 
dos autos, que segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Reautue-se como EXECUÇÃO 
DE SENTENÇA/ AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, dando-se baixas nos 
registros originários da ação. 2 – Intime-se (DJTO) ao(s) EXECUTADO(S) DEVEDOR(ES) 
por SEU (S) ADVOGADO (S) de fls. 13 dos autos, para pagamento do valor da dívida 
(inserir o valor da dívida de R$ 64.224,73 da petição inicial executória de fls 66/67 na 
intimação e mais honorários na ação de cumprimento de 10% salvo impugnação), no 
prazo de QUINZE (15) DIAS, sob pena de inclusão no valor total da dívida, da MULTA de 
dez por cento sobre o montante da condenação, na forma do art. 475-J, do CPC. 3 – É 
que cabe ao credor o exercício de ato para o regular cumprimento da decisão 
condenatória, especialmente requerer ao juízo que dê ciência ao devedor sobre o 
montante apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada. Concedida a 
oportunidade para o adimplemento voluntário do crédito exeqüendo, o não pagamento no 
prazo de quinze dias importará na incidência  sobre o montante da condenação de multa 
no percentual de dez por cento (art. 475-J do CPC), compreendendo-se o termo inicial do 
referido prazo o primeiro dia útil posterior á data da publicação de intimação do devedor na 
pessoa de seu advogado; 4 – Vencido o prazo de QUINZE (15) DIAS, sem pagamento 
voluntário da dívida, certificado nos autos, á CONCLUSÃO IMEDIATA. 5 – Intimem-se e 
Cumpra-se urgentemente. Paraíso do Tocantins TO, 01 de setembro de 2.011. Juiz 
ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 

2ª Vara Cível, Família e Sucessões 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Carta Precatória n. 2007.0002.5356-0  
Origem: Execução Fiscal n. 111/03 -  da Vara Cível de Santa Rosa de Viterbo/SP 
Exeqüente: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo  
Advogado: Dr.ª Aline Crivelari Lopes, OAB/SP -283.990 
Executado: Maria Renata Salim  
Advogado: Não consta 
Fica a advogada do autor intimada dos  Leilões a serem realizados nos autos acima 
epigrafados, nos dias 03 e 18 de setembro de 2012, às 14:00 horas respectivamente,Fica 
Intimada também de que o Edital de Leilão está a disposição da advogada na Comarca 
Deprecante bem como na comarca Deprecada (2ª Vara cível de Paraíso -TO), para que 
seja  publicado na forma da lei. Eu, Maria Lucinete Alves de Souza, Escrivã digitei. 
 
Autos  n. 2011.0011.1972-5 – Alvará Judicial  
Requerente: Neuton Soares dos Reis  e outros  
Advogado: Dra.Evandra Moreira da Silva, OAB/TO645 
Fica a advogada dos autores intimada da sentença cujo final é o seguinte: “ diante do 
exposto, sem mais delongas, e em consonância com o parecer ministerial, julgo 
procedente a ação e determino a expedição do Alvará judicial em nome da requerente 
Ivani Soares dos Reis, para que possa receber o valor de R$3.213,33, acrescido de  
eventuais correções, a que tenha direito o falecido Martiniano Rodrigues do Reis, 
depositados na conta,  agencia e bando informados na inicial. PRI. Após, arquive-se. 
Paraíso do Tocantins, 18 de abril de 2012. 9ª) Esmar Custódio Vêncio Filho, Juiz de 
direito”. Eu Maria Lucinete Alves de Souza,  escrivã digitei. .  
 

Juizado Especial Cível e Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos nº 2012.0000.3815-0 / INDENIZAÇÃO 
Requerente: GABRIEL BONFANTE DE CÓL 
Advogado: Dr(a). Candida Detenborn Nobrega – OAB-TO 4890 
Requerido: CLUBE JAÓ 
Advogado: Dr(a). Paulo Henrique S. Pinheiro – OAB-GO 22.135 
SENTENÇA: “...Posto isto, homologo o acordo celebrado entre as partes, com eficácia de 
título executivo (art. 22 da Lei nº 9.099/95), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e 
julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, III, do Código de 
Processo Civil. Transcorrido o prazo de cumprimento do acordo, proceda-se à baixa na 
distribuição e arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Paraíso do Tocantins/TO, 17 de maio de 2012.(ass.) RICARDO FERREIRA 
LEITE. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº 2012.0000.3816-9 / INDENIZAÇÃO 
Requerente: CARLA DETENBORN DE CÒL 
Advogado: Dr(a). Candida Detenborn Nobrega – OAB-TO 4890 
Requerido: CLUBE JAÓ 
Advogado: Dr(a). Paulo Henrique S. Pinheiro – OAB-GO 22.135 
SENTENÇA: “Posto isto, homologo o acordo celebrado entre as partes, com eficácia de 
título executivo (art. 22 da Lei nº 9.099/95), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e 
julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, III, do Código de 
Processo Civil. Transcorrido o prazo de cumprimento do acordo, proceda-se à baixa na 
distribuição e arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Paraíso do Tocantins/TO, 17 de maio de 2012.(ass.) RICARDO FERREIRA 
LEITE. Juiz de Direito.” 
 

Autos nº 2010.0011.5263-5 / COBRANÇA 
Requerente: J. A. ANSEJO REVILLA  
Advogado: Dr(a). Alexsander Ogawa da Silva Ribeiro – OAB-TO 2549 
Requerido: RAQUEL LIRA E OUTROS 
DECISÃO: “...Sendo assim, julgo procedente a habilitação requerida, uma vez que se 
ajusta ao disposto no art. 1.060, inciso I, do Código de Processoo Civil. À conciliadora. 
Intimem-se. Paraíso do Tocantins-TO, 17/05/2012.(ass.) RICARDO FERREIRA LEITE. 
Juiz de Direito.” 

Autos nº 2011.0000.3411-4 / INDENIZAÇÃO 
Requerente: ERNANDES CORREIA MIGUEL 
Advogado: Dr(a). José Erasmo Pereira Marinho – OAB-TO 1132 
Requerido: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: Dr(a). Francisco Oliveira Thompson Flores – OAB-TO 4601 A 
DESPACHO: “Recebo a impugnação para discussão (fls. 98/103), atribuindo-lhe efeito 
suspensivo com fulcro nos artigos 475-M, caput, e 739-A, § 1º, do CPC. Intime-se o(a) 
exeqüente para manifestar sobre a impugnação à penhora no prazo de quinze (15) dias 
(art. 740-CPC). Paraíso do Tocantins-TO, 17 de maio de 2012.(ass.) RICARDO 
FERREIRA LEITE. Juiz de Direito.” 

Autos nº 2012.0000.3801-0 - RECLAMAÇÃO 
Requerente: SEBASTIÃO GALDINO SANTANA 
Advogado: Dr(a). Gedeon Batista Pitaluga Junior - OAB-TO 2116 
Requerido: IRMÃOS VIDIGAL LTDA 
DESPACHO : “Defiro a suspensão do processo pelo prazo de dez (10) dias. Intimem-se. 
Paraíso do Tocantins/TO, 21 de maio de 2012.(ass.) RICARDO FERREIRA LEITE. Juiz de 
Direito.” 
 
AÇÃO: COBRANÇA – Autos  nº 2010.0011.5275-9. 
Requerente  ................. :  LUIZ FERREIRA DA ROCHA FILHO. 
Advogado(a)...................:  Dr. João Inácio Neiva– OAB-TO 854-B. 
Requerido(a)..................:  FLÁVIO CAVALCANTE BUENO. 
 

Fica a parte Requerente, através de seu procurador(a)(e)(s), intimada do ato processual 
abaixo (Sentença fl. 13): 
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Diante do exposto, decreto a revela do reclamado e, com fulcro no art. 269, I, do Código 
de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a pagar ao 
reclamante a quantia de R$ 1.990,54 (um mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e 
quatro centavos), com correção monetária do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% 
ao mês desde a citação...Sem custas e honorários advocatícios nesta fase (art. 55, da Lei 
nº 9.099/95).... Publique-se. Registre-se. Intime-se. Paraíso do Tocantins/TO, 23 de agosto 
de 2011.(ass.) RICARDO FERREIRA LEITE. Juiz de Direito.” 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO – Autos  nº 2008.0008.7322-1. 
Exequente  ................... :  MARCUS RODRIGO SCHMALTZ. 
Advogado(a)...................:  Dr. Marcus Rodrigo Schmaltz– OAB-GO 27997. 
Executado(a)..................:  D. C. R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
 

Fica a parte Exequente, através de seu procurador(a)(e)(s), intimada do ato processual 
abaixo (Sentença fls. 27): 
SENTENÇA: “...Diante do exposto, caracterizado o desinteresse do exequente, que 
negligenciou e abandonou a causa, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 
fulcro no artigo 267, I, do CPC, c/c artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nºº 9.099/95, 
determinando o arquivamento dos autos. Sem custas. P. R. I. Paraíso do Tocantins/TO, 20 
de abril de 2012.(ass.) RICARDO FERREIRA LEITE. Juiz de Direito.” 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO – Autos  nº 2008.0004.5337-0. 
Exequente  ................... :  INSTITUTO GÊNESIS DE PÓS-GRADUAÇÃO PESQUISA E 
EXTENSÃO LTDA-IGEP-ME. 
Advogado(a)...................:  Dr. Hugo Barbosa Moura– OAB-TO 3083. 
Executado(a)..................:  SIMONE CASTRO MARINHO 

 
Fica a parte Exequente, através de seu procurador(a)(e)(s), intimada do ato processual 
abaixo (Sentença fls. 94): 
SENTENÇA: “...Diante do exposto, caracterizado o desinteresse do exequente, que 
negligenciou e abandonou a causa, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 
fulcro no artigo 267, I, do CPC, c/c artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nºº 9.099/95, 
determinando o arquivamento dos autos. Sem custas. P. R. I. Paraíso do Tocantins/TO, 20 
de abril de 2012.(ass.) RICARDO FERREIRA LEITE. Juiz de Direito.” 
 
Processo: 2012.0000.3848-7–  INDENIZAÇÃO.  
Requerente: WALDEMIRA OLIVEIRA DE SÁ. 
Advogado(a): Dr. Antonio Ianowich Filho  - OAB-TO 2643. 
Requerido(a): BANCO CRUZEIRO DO SUL. 
Intimar  a parte Requerente acima identificada, através de seu procurador(a), do ato 
processual abaixo (Decisão de fl. 42 e Certidão de fl. 43): 
 
DECISÃO: "Indefiro o pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela pretendida na 
inicial, tendo em vista que não vislumbro a presença dos requisitos do artigo 273 do CPC, 
notadamente a verossimilhança do alegado. Não existe prova inequívoca das alegações 
iniciais, nem fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porque os 
documetnos de 25/39 informam que todos os empréstimos impugnados já alcançaram o 
seu termo final, ou seja, significa que não se comprovou que, atualmente, existem 
descontos sendo realizados. Intime-se. À conciliadora. Paraíso do Tocantins-TO, 28 de 
março de 2012." 
CERTIDÃO: “Por determinação judicial, designo audiência de conciliação para o dia 
27/08/2012, às 15:30 horas, devendo as partes serem intimadas. Paraíso do Tocantins-
TO, 21 de maio de 2012. (ass.) Maria do Socorro B. Barros – Escrivã-JECC.” 
 
Autos nº 2011.0000.3343-6/0 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: EVANILDE COSTA AMBRÓSIO 
Advogada: Dra. Sara Tatiana Lopes de S. Silva– OAB-TO 3231 
Requerido(a): MARLIENE O. S. BRITO 
 
SENTENÇA:... Posto isto, homologo a desistência e julgo extinta a execução, nos termos 
dos artigos 569, caput, e 795, ambos do Código de Processo Civil. Defiro o 
desentranhamento dos documentos que instruem a inicial, substituindo-os por cópia. Sem 
custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Paraíso do 
Tocantins-TO, 16 de maio de 2012. RICARDO FERREIRA LEITE. Juiz de Direito. 
 
Autos nº 2011.0000.3343-6/0 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: VERA LÚCIA DE LIMA 
Advogada: Dra. Sara Tatiana Lopes de S. Silva– OAB-TO 3231 
Requerido(a): ROSE LYRIA CHAGAS 
 
SENTENÇA:... Posto isto, homologo a desistência e julgo extinta a execução, nos termos 
dos artigos 569, caput, e 795, ambos do Código de Processo Civil. Defiro, desde já, o 
desentranhamento dos documentos que instruem a inicial, substituindo-os por cópia. Sem 
custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Paraíso do 
Tocantins-TO, 16 de maio de 2012. RICARDO FERREIRA LEITE. Juiz de Direito. 
 
Autos nº 2011.0000.3359-2/0 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: VERA LÚCIA DE LIMA 
Advogada: Dra. Sara Tatiana Lopes de S. Silva– OAB-TO 3231 
Requerido(a): SABRINA SOARES TEIXEIRA 
 
SENTENÇA:... Posto isto, homologo a desistência e julgo extinta a execução, nos termos 
dos artigos 569, caput, e 795, ambos do Código de Processo Civil. Defiro, desde já, o 
desentranhamento dos documentos que instruem a inicial, substituindo-os por cópia. Sem 
custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Paraíso do 
Tocantins-TO, 16 de maio de 2012. RICARDO FERREIRA LEITE. Juiz de Direito. 
 
Autos nº 2011.0000.3363-0/0 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: VERA LÚCIA DE LIMA 
Advogada: Dra. Sara Tatiana Lopes de S. Silva– OAB-TO 3231 
Requerido(a): MAURA T. SOARES 
 

SENTENÇA:... Posto isto, homologo a desistência e julgo extinta a execução, nos termos 
dos artigos 569, caput, e 795, ambos do Código de Processo Civil. Defiro, desde já, o 
desentranhamento dos documentos que instruem a inicial, substituindo-os por cópia. Sem 
custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Paraíso do 
Tocantins-TO, 16 de maio de 2012. RICARDO FERREIRA LEITE. Juiz de Direito. 
 
Autos nº 2011.0000.3361-4/0 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: VERA LÚCIA DE LIMA 
Advogada: Dra. Sara Tatiana Lopes de S. Silva– OAB-TO 3231 
Requerido(a): SANDRA REGINA SANTOS SANDES 
 
SENTENÇA:... Posto isto, homologo a desistência e julgo extinta a execução, nos termos 
dos artigos 569, caput, e 795, ambos do Código de Processo Civil. Defiro, desde já, o 
desentranhamento dos documentos que instruem a inicial, substituindo-os por cópia. Sem 
custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Paraíso do 
Tocantins-TO, 16 de maio de 2012. RICARDO FERREIRA LEITE. Juiz de Direito. 
 

PEDRO AFONSO 

1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Processo nº: 796/04   
Natureza da ação: Ação Penal     
Autor: O Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusado: MARCO AURELIO RIBEIRO REIS 
Advogado: Dr. JOSÉ PEDRO WANDERLEY – OAB-TO 346  
 
DESPACHO: Intime-se o advogado do réu, VIA AR, para que apresnete as derradeiras 
alegações, no prazo legal. Atenda-se o pedido contido no ofício de fls. 201. Cumpra-se. 
Pedro Afonso, 22 de março de 2012. Ass) M. Lamenha de Siqueira – Juiz de Direito.” 
 
Processo nº: 2007.0007.0850-8/0-A   
Natureza da ação: Ação Penal     
Autor: O Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusado: CENIRA NIEDERAUER 
Advogado: Dr. GERALDO FERREIRA DA S. MOREIRA – OAB-RS 14.019  
DESPACHO: Diga a defesa se quanto à dispensa ou substituição das testemunhas 
Manfred Udo Dalki e Alexandre Brum. Cumpra-se. Pedro Afonso, 14 de março de 2012. 
Ass) M. Lamenha de Siqueira – Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CORREIÇÃO  
 
O Doutor MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 
de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.... FAZ SABER a todos, 
membros do Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos, Partes, Autoridades, 
Serventuários, Servidores, Funcionalismo e População em geral, que o presente Edital 
vierem ou dele conhecimento tiverem que, foi designado para início o dia 11 de junho de 
2012 (segunda-feira) às 09:00 horas, com término previsto para o dia 15 de junho de 2012 
(sexta-feira), até às 18:00 horas, para realização dos trabalhos da Correição Geral 
Ordinária nos Cartórios Cível, Criminal e Serventias Extrajudiciais da Comarca de Pedro 
Afonso-TO, os quais estão convidados para comparecerem à solenidade de instalação da 
correição e, durante os trabalhos correicionais, poderão apresentar queixas, reclamações 
e sugestões, para o aprimoramento da prestação jurisdicional; deverão os advogados das 
partes, Defensoria Pública e Ministério Público, providenciar a entrega dos autos em 
Cartório até o dia de início da correição para que sejam visados. Para conhecimento de 
todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos 
vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze (23/05/2012). Eu, _____ Grace 
Kelly Coelho Barbosa – Secretária substituta da Correição, lavrei o presente. Ass) Juiz M. 
LAMENHA DE SIQUEIRA. 
 

PEIXE 

2ª Cível Escrivania de Família, Sucessões Infância e 
Juventude    

 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS nº 2011.0009.7422-2/0 
AÇÃO DE INTERDIÇÃO CM PEDIDO LIMINAR DE CURATELA... 
Requerente: JUSTINO RODRIGUES DOS SANTOS 
Interditando: ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS 
Advogado: Dr. GIOVANNI TADEU DE SOUZA CASTRO – OAB/TO nº 826 
Fica a parte Autora, por seu Procurador, INTIMADA de que foi designado o dia 04 de 
JULHO de 2012, às 15 horas, para a realização do exame pericial do Interditando 
ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS, com médico perito, Dr. SÉRGIO RODRIGO 
STELLA - PSIQUIATRA, na Junta Médica do Poder Judiciário, na Av. Teotônio Segurado, 
Edifício do Fórum de Palmas/TO, que deverá comparecer munida de todos os documentos 
médicos e exames complementares já realizados. 
 
AUTOS nº 2012.0001.8270-7/0 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS C/C PEDIDO DE LIMINAR  
Requerentes: ONEIDE PEREIRA DA SILVA e Outros  
Advogado: Dr. DOMINGOS PEREIRA MAIA – OAB/TO nº 129 
Requerido: JUSTINO PEREIRA DA SILVA 
Advogado: Dr. LUCION FLORES DE OLIVEIRA – OAB/TO nº 4796 
Ficam os Autores, por seu Procurador, INTIMADOS para querendo, impugnar a 
CONTESTAÇÃO e documentos de fls. 27 a 45, no prazo legal. 
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PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 370/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2011.0004.5363 – 0 (6185/01) – ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C 
PERDAS E DANOS.   
Requerente: SINDALINA CARVALINHO DE SOUZA. 
Procurador (A): DR. ADOILTON JOSÉ ERNESTO DE SOUZA. OAB/TO: 1763.  
Requerido: COSTA BRASIL DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA. 
Advogado: Dr. ANA CLÁUDIA DA SILVA. OAB/GO: 17419.  
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DO DESPACHO DE FLS 344: “Fls. 
340/343: Vista à parte credora com oportunidade de manifestação, sendo que a inércia 
será acatada como concordância. Providencie-se o necessário. Int. Após, retornem os 
autos conclusos. Porto Nacional/TO, 18 de maio de 2012. (ass.) Antiógenes Ferreira de 
Souza. Juiz de Direito.” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 369/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0003.2214 – 6 – CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL.   
Requerente: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LISBOA. 
Procurador (A): DR. MARCOS AIRES RODRIGUES. OAB/TO: 1374.  
Requerido: ADENILSON CARLOS VIDOVIX e OUTROS.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLS 148/149: 
“Diante do exposto e nos termos do CPC, artigos 462 e 467, VI – julgo extinto o presente 
processo sem resolução de mérito, face a manifesta prejudicialidade. Como na sentença 
proferida nos autos principais em apenso, deferida a gratuidade, sem honorários aqui. P. 
R. I. e transitada em julgado, arquivem-se. Porto Nacional/TO, 07 de maio de 2012. (ass.) 
Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 368/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0003.2197 – 2 – ANULATÓRIA.   
Requerente: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LISBOA. 
Procurador (A): DR. MARCOS AIRES RODRIGUES. OAB/TO: 1374.  
Requerido: ADENILSON CARLOS VIDOVIX e OUTROS. 
Advogado: Dr. ADENILSON CARLOS VIDOVIX. OAB/SP: 144.073 e Dr. HENRIQUE 
JOSÉ AUERSWALD JÚNIOR  
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA DE FLS 510/513: ”Diante 
do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, fulcrado nos artigos 3º e 
267, VI do Código de Processo Civil. Deferida a gratuidade (fl. 435). Sem honorários aqui, 
em razão da extinção com causa reconhecida de ofício. P. R. I. e transitada em julgado, 
arquivem-se. Porto Nacional/TO, 07 de maio de 2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de 
Souza. Juiz de Direito” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 367/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
A UTOS/AÇÃO: 2012.0003.1580 – 4 – MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 
LIMINAR.   
Requerente: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LISBOA. 
Procurador (A): DR. LINDINALVO LIMA LUZ. OAB/TO: 1250-B.  
Requerido: UNIÃO DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 
Advogado: Dr. MAURÍCIO HAEFFNER. OAB/TO: 3245.  
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA DE FLS 50: “Diante do 
exposto, homologo o acordo exteriorizado para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Tendo a transação efeito de sentença entre as partes, fica extinto o processo com 
resolução de mérito – nos termos do artigo 269, III do código de processo civil. Custas e 
honorários nos termos acordados. Proceda-se com o desentranhamento dos documentos 
em prol da parte autora e após, arquivem-se. P. R. I. Porto Nacional/TO, 08 de maio de 
2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 366/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0006.9733 - 6 – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C  INDENIZAÇÃO, 
REPETIÇÃO  DE INDÉBITO E EXPRESOSO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
Requerente: ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO. 
Procurador (A): DR. ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO. OAB/TO: 1821.    
Requerido: EMPRESA TELEFÔNIA BRASIL TELECOM S/A. 
Advogado: Dr. BETHÂNIA RODRIGUES PARANHOS. OAB/DF: 20803. 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA DE FLS. 160/166: “Diante 
do exposto e com fulcro no artigo 269, I do Código de processo civil, julgo parcialmente 
procedente o pedido inicial para por conseqüência: julgar prejudicados os pedidos de 
obrigação de fazer e condenação por danos emergentes; rejeitar os pedidos de 
condenação por danos materiais e de repetição de indébito e por fim, condenar a parte 
requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$: 10.000,00 (dez mil) – com 
correção monetária e juros incidentes a partir de hoje (Súmula 362/STJ e STJ – Resp 
903258). Custas e honorários recíproca e proporcionalmente distribuídos (CPC, art. 21), 
razão pela qual a parte acionada arcará com 50% das custas em razão da gratuidade 
deferida – mediante a correção ao valor da causa decorrente da decisão de folha 158. P. 

R. I. Porto Nacional / TO, 21 de maio de 2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. 
Juiz de Direito.” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 365/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados 
01. AUTOS/AÇÃO: 2010.0004.1836 - 4 – DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 
DEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. 
Requerente: AMILTON RIBEIRO CUNHA. 
Advogado (A): DR. CLAIRTON LUCIO FERNANDES. OAB/TO: 1308.  
Requerido: BANCO ITAULEASING S/A. 
Advogados: Dr. SIMONY VIEIRA DE OLIVEIRA. OAB/TO: 4093 e Dr. HENRIQUE A. DE 
FREITAS. OAB/GO: 23895.     
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA DE FL. 85/89: “Diante do 
exposto, julgo prejudicada a pretensão relativa ao cancelamento da negativação e, com 
fulcro no artigo 269, I do código de processo civil, julgo improcedente os pedidos de 
declaração de inexistência de débito e indenização por danos, pelo que fica extinto o 
processo com resolução de mérito. Condeno a parte acionante ao pagamento das custas e 
honorários advocatícios, pelo que fixo estes em R$: 1.000,00 (mil reais). para o caso de 
execução/cumprimento, o valor sofrerá atualização monetário a partir de hoje (fixação), 
bem como juros de mora contados da intimação com oportunidade de pagamento (STJ – 
AgRg no REsp 1202577). Considerando a gratuidade deferida na folha 33, a execução 
ficará condicionada à prova da perda da condição legal de necessidade e conseqüente 
possibilidade de quitação (Lei 1.060/50, artigos 11, § 2º e 12). P. R. I. e se transitada em 
julgado, arquivem-se. Porto Nacional/TO, 18 de maio de 2012. (ass.) Antiógenes Ferreira 
de Souza. Juiz de Direito.”  
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 364/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados 
01. AUTOS/AÇÃO: 2011.0011.6614 - 6 – BUSCA E APREENSÃO. 
Requerente: AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
Advogado (A): DR. ALEXANDRE IUNES MACHADO. OAB/TO: 4110-A.  
Requerido: ODONEL SOUSA LIRA JUNIOR.    
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FL. 40: “Diante 
do exposto, homologo a desistência formulada para os fins do previsto no artigo 158 
parágrafo único do código de processo civil e por conseqüência, julgo extinto o presente 
processo sem resolução de mérito, fulcrado no artigo 267, VIII do diploma citado. Arcará a 
parte autora com as eventuais custas pendentes por inteligência do CPC, art. 26 e, em não 
havendo manifestação da parte contrária, deixo de fixar honorários. Pagas as eventuais 
custas em aberto, fica deferido o desentranhamento das peças que instruíram a inicial, 
independentemente de cópias, mas sob recibo. Também, o levantamento de valores 
depositados a título de locomoção não realizada, além do desbloqueio alusivo à eventual 
restrição decorrente do processo, se o caso. P. R. I. e transitada em julgado, arquivem-se. 
Porto Nacional/TO, 08 de maio de 2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de 
Direito.” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 363/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2009.0009.2498 - 3 – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. 
Requerente: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – COLÉGIO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 
Procurador (A): DR. ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO. OAB/TO: 1821.    
Requerido: DÉBORA ALVES DA SILVA 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLS. 35: “Diante 
do exposto, homologo a desistência formulada para os fins do previsto no artigo 158 
parágrafo único do código de processo civil e por conseqüência, julgo extinto o presente 
processo sem resolução de mérito, fulcrado no artigo 267, VIII do diploma citado. 
Gratuidade deferida na folha 30. P. R. I. e transitada em julgado, arquivem-se. Porto 
Nacional/TO, 16 de abril de 2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.”  
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 362/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2012.0001.9014 - 9 – BUSCA E APREENSÃO. 
Requerente: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 
Procurador (A): DR. HUDSON JOSE RIBEIRO. OAB/TO: 4998-A.    
Requerido: DOMINGOS SAVIO BATISTA 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLS. 69/72: 
“Diante do exposto e com fulcro no artigo 3º, § 1º do Decreto – Lei 911/69, julgo 
procedente o pedido para, por conseqüência, declarar consolidada a propriedade e a 
posse plenas e exclusivas do bem acima descrito em prol da parte autora. Condeno a 
parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pelo que fixo estes 
em R$: 300,00 (trezentos reais), devendo haver (se o caso de trânsito em julgado) a 
quitação de tais verbas mediante o levantamento parcial da quantia depositada em 
vinculação (fl. 66) – levantamento este de forma autônoma quanto aos valores 
pertencentes ao respectivo procurador(a), ou providencie-se o necessário para 
transferência direta, se houver indicação de conta da mesma titularidade pelo(a) 
beneficiário(a) – ou até mesmo em favor de outrem, se o caso. Ao contrário do defendido 
na folha 65, o artigo suscitado deve ser conjugado ao 12 da mesma lei 1.050/60:.......Após, 
quanto ao remanescente, expeça-se alvará para levantamento em favor da parte 
depositante, ou providencie-se o necessário para transferência direta, se houver indicação 
de conta da mesma titularidade pelo(a) beneficiário(a) – ou até mesmo em favor de 
outrem, em havendo procuração com poderes especiais. P. R. I. Porto Nacional/TO, 17 de 
maio de 2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.”  
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BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 362/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados 
01. AUTOS/AÇÃO: 2010.0006.9954 - 1 – BUSCA E APREENSÃO. 
Requerente: BANCO FINASA S/A. 
Advogado (A): DR. LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA. OAB/MA: 8681.  
Requerido: PAULO ROGERIO RANZI.    
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FL. 52: “Diante 
do exposto, homologo a desistência formulada para os fins do previsto no artigo 158 
parágrafo único do código de processo civil e por conseqüência, julgo extinto o presente 
processo sem resolução de mérito, fulcrado no artigo 267, VIII do diploma citado. Arcará a 
parte autora com as eventuais custas pendentes por inteligência do CPC, art. 26 e, em não 
havendo manifestação da parte contrária, deixo de fixar honorários. Pagas as eventuais 
custas em aberto, fica deferido o desentranhamento das peças que instruíram a inicial, 
independentemente de cópias, mas sob recibo. Também, o levantamento de valores 
depositados a título de locomoção não realizada, além do desbloqueio alusivo à eventual 
restrição decorrente do processo, se o caso. P. R. I. e transitada em julgado, arquivem-se. 
Porto Nacional/TO, 17 de maio de 2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de 
Direito.” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 361/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados 
01. AUTOS/AÇÃO: 2008.0008.0883-7 – BUSCA E APREENSÃO. 
Requerente: BANCO BRADESCO S/A. 
Advogado (A): DR. MARIA LUCILIA GOMES. OAB/SP: 84.206.  
Requerido: JOSE THADEU ESTEVES DA SILVA JUNIOR.    
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FL. 47/48: 
“Diante do exposto, homologo a desistência para os fins do previsto no artigo 158 
parágrafo único do código de processo civil e por conseqüência, julgo extinto o presente 
processo sem resolução de mérito, fulcrado no artigo 267, VIII do diploma citado. Arcará a 
parte autora com as eventuais custas pendentes por inteligência do CPC, art. 26 e, em não 
havendo manifestação da parte contrária, deixo de fixar honorários. Fica deferido o 
desentranhamento das peças que instruíram a inicial, independentemente de cópias, mas 
sob recibo. Também, o levantamento de valores depositados a título de locomoção não 
realizada, além do desbloqueio alusivo à eventual restrição decorrente do processo, se o 
caso. P. R. I. e transitada em julgado, arquivem-se. Porto Nacional/TO, 17 de maio de 
2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.”  

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 360/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados 
01. AUTOS/AÇÃO: 2009.0003.7532-7 – BUSCA E APREENSÃO. 
Requerente: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. 
Advogado (A): DR. MARIA LUCILIA GOMES. OAB/SP: 84.206.  
Requerido: RONNIEIDE GUIMARÃES.    
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FL. 42/43: 
“Diante do exposto, homologo a desistência para os fins do previsto no artigo 158 
parágrafo único do código de processo civil e por conseqüência, julgo extinto o presente 
processo sem resolução de mérito, fulcrado no artigo 267, VIII do diploma citado. Arcará a 
parte autora com as eventuais custas pendentes por inteligência do CPC, art. 26 e, em não 
havendo manifestação da parte contrária, deixo de fixar honorários. Fica deferido o 
desentranhamento das peças que instruíram a inicial, independentemente de cópias, mas 
sob recibo. Também, o levantamento de valores depositados a título de locomoção não 
realizada, além do desbloqueio alusivo à eventual restrição decorrente do processo, se o 
caso. P. R. I. e transitada em julgado, arquivem-se. Porto Nacional/TO, 17 de maio de 
2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.”  

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 359/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados 
01. AUTOS/AÇÃO: 2009.0013.0117-3 – BUSCA E APREENSÃO. 
Requerente: BANCO FINASA S/A. 
Advogado (A): DR. MARIA LUCILIA GOMES. OAB/SP: 84.206.  
Requerido: LUZO NONATO RIBEIRO ARAUJO.    
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FL. 42/43: 
“Diante do exposto, homologo a desistência para os fins do previsto no artigo 158 
parágrafo único do código de processo civil e por conseqüência, julgo extinto o presente 
processo sem resolução de mérito, fulcrado no artigo 267, VIII do diploma citado. Arcará a 
parte autora com as eventuais custas pendentes por inteligência do CPC, art. 26 e, em não 
havendo manifestação da parte contrária, deixo de fixar honorários. Fica deferido o 
desentranhamento das peças que instruíram a inicial, independentemente de cópias, mas 
sob recibo. Também, o levantamento de valores depositados a título de locomoção não 
realizada, além do desbloqueio alusivo à eventual restrição decorrente do processo, se o 
caso. P. R. I. e transitada em julgado, arquivem-se. Porto Nacional/TO, 17 de maio de 
2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.”  

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 358/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados 
01. AUTOS/AÇÃO: 2008.0003.5982-0 – BUSCA E APREENSÃO. 
Requerente: BANCO FINASA S/A. 
Advogado (A): DR. SIMONY VIEIRA DE OLIVEIRA. OAB/TO: 4093.  
Requerido: ERNANDO DOS SANTOS SOUZA.    
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FL. 55/56: 
“Diante do exposto, homologo a desistência para os fins do previsto no artigo 158 

parágrafo único do código de processo civil e por conseqüência, julgo extinto o presente 
processo sem resolução de mérito, fulcrado no artigo 267, VIII do diploma citado. Arcará a 
parte autora com as eventuais custas pendentes por inteligência do CPC, art. 26 e, em não 
havendo manifestação da parte contrária, deixo de fixar honorários. Fica deferido o 
desentranhamento das peças que instruíram a inicial, independentemente de cópias, mas 
sob recibo. Também, o levantamento de valores depositados a título de locomoção não 
realizada, além do desbloqueio alusivo à eventual restrição decorrente do processo, se o 
caso. P. R. I. e transitada em julgado, arquivem-se. Porto Nacional/TO, 17 de maio de 
2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.”  

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 357/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados 
01. AUTOS/AÇÃO: 2007.0004.6027 - 1 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: BELCHIOR MARIANO DE REZENDE. 
Advogado (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/GO: 21331.  
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.    
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FL. 75/76: 
“....Diante do exposto e com fulcro nos artigos 462 e 267, VI do Código de Processo Civil, 
julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, frente a manifesta 
prejudicialidade.....A eventual necessidade de remessa oficial (CPC, art. 475), será 
analisada quando da fase de cumprimento do julgado, se o caso. P. R. I. Porto 
Nacional/TO, 08 de maio de 2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de 
Direito.”    

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 356/2012 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados 
01. AUTOS/AÇÃO: 2007.0002.6411-1 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: ABELINA BARBOSA GUIMARÃES. 
Advogado (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/GO: 21331.  
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.    
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FL. 109/111: 
“....Diante do exposto e com fulcro nos artigos 462 e 267, VI do Código de Processo Civil, 
julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, frente a manifesta 
prejudicialidade.....A eventual necessidade de remessa oficial (CPC, art. 475), será 
analisada quando da fase de cumprimento do julgado, se o caso. P. R. I. Porto 
Nacional/TO, 15 de maio de 2012. (ass.) Dr. Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de 
Direito.”   

1ª Vara Criminal 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 

AUTOS Nº 2010.0008.6102-0 – AÇÃO PENAL 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Acusado(s): MARCO AURÉLIO LOPES DIAS 
FINALIDADE: “ EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 15 dias - O Doutor Alessandro Hofmann 
Teixeira Mendes, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional-TO, 
na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime nº. 
3324/2010 ou 2010.0008.6102-0, que a Justiça Pública desta Comarca – como Autora, 
move contra o acusado MARCO AURÉLIO LOPES DIAS, brasileiro(a), solteiro, guarda, 
nascido aos 8/10/1981, em Araguaína/TO, filho de Doraci Lopes Dias e Ida Dias de 
Moura, estando incurso nas penas do art. 147, do CPB, c/c Lei 11.340/06, mas 
estando em lugar incerto, não sendo possível CITÁ-LO pessoalmente, fica, então, por 
meio do presente CITADO, da Ação Penal, cuja cópia da denúncia segue anexa, para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 
396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha 
condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública. Para 
conhecimento de todos é passado o presente, cuja via fica afixada no “Placar” do Fórum. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 24 
de maio de 2012. Eu, Lidiane Manduca Ayres Leal, Técnica Judiciária de Primeira 
Instância, digitei o presente. Alessandro Hofmann Teixeira Mendes, Juiz de Direito Titular 
da Primeira Vara Criminal”. 
 

2ª Vara Criminal 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº 2010.0012.3414-3 
Ação: Processo-Crime 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Réu: LUIZ GONZAGA DE SOUZA 
ADVOGADO(A): DR. WASHINGTON LUIZ VASCONCELOS, OAB/TO 1969 
ATO PROCESSUAL: Fica o advogado da parte ré intimado da data da audiência de 
instrução e julgamento designada para o dia 25/06/2012 às 13:30 horas a realizar-se neste 
Fórum de Porto Nacional/TO. Porto Nacional, 15 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – 
Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 2010.0003.2064-0 
Ação: Processo-Crime 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Réu: MILTON GUARESE 
ADVOGADO(A): DR. RENATO GODINHO, OAB/TO 2550; DR. ARIEL CARVALHO 
GODINHO, OAB/TO 823-E 
ATO PROCESSUAL: Ficam os advogados da parte ré intimados da data da audiência de 
instrução e julgamento designada para o dia 19/06/2012 às 10:00 horas a realizar-se neste 
Fórum de Porto Nacional/TO. Porto Nacional, 15 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – 
Juiz de Direito. 
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AUTOS Nº 2012.0001.4449-0 
Ação: Execução Penal 
Reeducando: DOMINGOS DOS REIS NERES BEZERRA 
ADVOGADO(A): DR. JOSÉ ARTHUR NEIVA MARIANO, OAB/TO 819 
ATO PROCESSUAL: Fica o advogado do reeducando intimado da data da audiência de 
justificação designada para o dia 25/06/2012 às 17:30 horas a realizar-se neste Fórum de 
Porto Nacional/TO. Porto Nacional, 17 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – Juiz de 
Direito. 
 
AUTOS Nº 2010.0007.3148-8 
Ação: Processo-Crime 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Réu: JAIRO LAERTE PEREIRA AIRES 
ADVOGADO(A): DR. ROBERVAL AIRES PEREIRA PIMENTA, OAB/TO 497 
ATO PROCESSUAL: Fica o advogado da parte ré intimado da data da audiência de 
instrução e julgamento designada para o dia 19/06/2012 às 13:30 horas a realizar-se neste 
Fórum de Porto Nacional/TO. Porto Nacional, 15 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – 
Juiz de Direito. 
ATO PROCESSUAL: Fica o advogado da parte ré intimado da expedição de carta 
precatória para a comarca de Palmas/TO com a finalidade de inquirir as testemunhas 
arroladas pela acusação, quais sejam, Lourival Gomes Parente e Rodrigo Aranha 
Lacombe, a fim de que acompanhe o respectivo cumprimento no juízo deprecado. Porto 
Nacional, 15 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 2011.0008.4834-0 
Ação: Execução Penal 
Reeducando: WALTER RODRIGUES GOMES 
ADVOGADO(A): DR. JÚLIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTI, OAB/TO 209; DR. FÁBIO 
WAZILEWSKI, OAB/TO 2000 
ATO PROCESSUAL: Fica o advogado do reeducando intimado da data da audiência 
admonitória redesignada para o dia 06/06/2012 às 17:00 horas a realizar-se neste Fórum 
de Porto Nacional/TO. Porto Nacional, 17 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – Juiz 
Substituto. 
 
AUTOS Nº 2011.0010.9179-0 
Ação: Medida Protetiva de Urgência 
Requerido: LUIZ CARLOS BASTOS AMORIM 
Vítima: SILVANETE SOARES SANTOS 
ADVOGADO(A): DR. OTACILIO RIBEIRO DE SOUSA NETO, OAB/TO 1822 
ATO PROCESSUAL: Fica o advogado da parte requerida intimado da data da audiência 
preliminar designada para o dia 05/06/2012, às 16:30 horas, a realizar-se neste Fórum de 
Porto Nacional/TO. Porto Nacional, 16 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – Juiz de 
Direito. 
 
AUTOS Nº 2010.0003.7360-3 
Ação: Processo-Crime 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Réu: MÁRCIO ROGÉRIO GOMES DE SOUSA 
ADVOGADO(A): DR. RAFAEL FERRAREZI, OAB/TO 2942-B; DR. MARCOS PAULO 
FAVARO, OAB/TO 4128-A 
ATO PROCESSUAL: Ficam os advogados da parte ré intimados da data da audiência de 
instrução e julgamento designada para o dia 19/06/2012 às 15:30 horas a realizar-se neste 
Fórum de Porto Nacional/TO. Porto Nacional, 15 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – 
Juiz de Direito. 
ATO PROCESSUAL: Ficam os advogados da parte ré intimados da expedição de carta 
precatória para a comarca de Palmas/TO com a finalidade de inquirir as testemunhas 
arroladas pela acusação, quais sejam, Alisson Werneke Ribeiro e Ilton Pereira Lima, a fim 
de que acompanhem o respectivo cumprimento no juízo deprecado. Porto Nacional, 15 de 
maio de 2012. Allan Martins Ferreira – Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 2010.0003.2063-1 
Ação: Processo-Crime 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Réu: ROGÉRIO SOARES BEZERRA 
ADVOGADO(A): DR. AMARANTO TEODORO MAIA, OAB/TO 2242; DR. JOEL AIRES 
LEMOS, OAB/TO 551-E 
ATO PROCESSUAL: Ficam os advogados da parte ré intimados da data da audiência de 
instrução e julgamento designada para o dia 19/06/2012 às 16:30 horas a realizar-se neste 
Fórum de Porto Nacional/TO. Porto Nacional, 15 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – 
Juiz de Direito. 
ATO PROCESSUAL: Ficam os advogados da parte ré intimados da expedição de carta 
precatória para a comarca de Palmas/TO com a finalidade de inquirir as testemunhas 
arroladas pela acusação, quais sejam, Alice Macedo Cordeiro e Ilton Pereira Lima, a fim 
de que acompanhem o respectivo cumprimento no juízo deprecado. Porto Nacional, 15 de 
maio de 2012. Allan Martins Ferreira – Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 2010.0002.5185-0 
Ação: Processo-Crime 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Réu: ANTÔNIO DE OLIVEIRA e GASPAR FERNANDES DE SOUZA 
ADVOGADO(A)(S): DR. WASHINGTON LUIZ VASCONCELOS, OAB/TO 1969 
ATO PROCESSUAL: Fica o advogado do acusado intimado da data da audiência de 
instrução e julgamento designada para o dia 18/06/2012 às 13:30 horas a realizar-se neste 
Fórum de Porto Nacional/TO. Porto Nacional, 14 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – 
Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 2011.0011.0988-6 
Ação: Processo-Crime 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Réu: HELOISIO DA CUNHA AZEVEDO 
ADVOGADO(A)(S): DR. MURILLO DUARTE PORFÍRIO DI OLIVEIRA, OAB/TO 4348-B; 
DR. CARLOS ROBERTO DE FREITAS, OAB/GO 23506 

ATO PROCESSUAL: Ficam os advogados do acusado intimados da data da audiência de 
instrução e julgamento designada para o dia 12/06/2012 às 15:50 horas a realizar-se neste 
Fórum de Porto Nacional/TO. Porto Nacional, 09 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – 
Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 2011.0004.9415-8 
Ação: Processo-Crime 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Réu: MIGUEL DURANTE 
ADVOGADO(A)(S): DR. LUIZ ANTÔNIO MONTEIRO MAIA, OAB/TO 868; DR. JOSÉ 
ARTHUR NEIVA MARIANO, OAB/TO 819 

 
ATO PROCESSUAL: Ficam os advogados do acusado intimados da data da audiência de 
instrução e julgamento designada para o dia 12/06/2012 às 13:30 horas a realizar-se neste 
Fórum de Porto Nacional/TO. Porto Nacional, 09 de maio de 2012. Allan Martins Ferreira – 
Juiz de Direito. 
 

Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude 

 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE FRANCISCA FERNANDES PEREIRA 
A Doutora HÉLVIATÚLIA SANDES PEDREIRA PEREIRA,Juíza de Direito da 3ª Vara de 
Família da Comarca de Porto Nacional,Estado do Tocantins, etc.FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem,ou dele conhecimento tiverem,que se processando por 
este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E CURATELA de FRANCISCA 
FERNANDES PEREIRA– AUTOS Nº 2007.0000.7748-6/0, requerida por MADALENA 
FERNANDES PEREIRA, foi decretada a interdição de FRANCISCA FERNANDES 
PEREIRA,conforme se vê no final da sentença:-POSTO ISTO,JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE FRANCISCA FERNANDES 
PEREIRA,NOMEANDO-LHE CURADORA NA PESSOA DE MADALENA FERNANDES 
PEREIRA,COMFULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO 
CIVIL.INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL 
DE PESSOAS NATURAIS,DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO,(ART. 1L184 DO CPC E 
ARTS. 29 V, 92 E 93 DA LRP). ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE 
NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS,SERVINDO ESTA DE 
MANDADO.PRESTE-SE COMPROMISSO EM CINCO DIAS, EM LIVRO PRÓPRIO NA 
FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC.OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO 
DOMICÍLIO DO(A) INTERDITAO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE 
INTERDIÇÃO,AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) 
INTERDITADO(A).FALECENDOO(A) INTERDITADO(A),O(A) CURADOR(A) DEVERÁ 
COMPARECER EM CARTÓRIO,INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO 
DIAS,SOB AS PENAS DA LEI.OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A 
ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITANDO(A).PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA 
OFICIAL POR TRÊS VEZES,CONSTANDO DO EDITAL O NOME DO INTERDITADO(A) 
E DA CURADOR(A),A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART. 
1.184 CPC). P.R..I.PORTO NACIONAL,05 DE DEZEMBRO DE 2011.(A) HÉLVIA TÚLIA 
SANDES PEDREIRA PEREIRA–JUÍZA DE DIREITO”.E para que ninguém possa alegar 
ignorância,mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da 
lei.Comarca de  Porto Nacional,Cartório de Família,Sucessões,Infância e Juventude,aos 
dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze(16.05.2012).Eu,Maria Célia Aires 
Alves-Escrivã,subscrevi.(a)Hélvia Túlia Sandes Pedreira Pereira Juíza de Direito 
 

3ª VARA CÍVEL FAMÍLIA 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos nº: 2009.0012.4241-0 
Espécie: RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 
Requerente: ELINEUZA BEZERRA DA SILVA 
Requerido: LOURENÇO CADORE 
ADVOG(S): DR. VIRGILIO R. C. MEIRELES OAB/TO nº 4017 - TO  
Intimação: Intimo o advogado da Requerente, para  audiência preliminar Redesignada 
para o dia 05 de junho de 2012, às 15h10min,    
 no Fórum de Porto Nacional, 23 de maio de 2012. (ass.) Hélvia Túlia Sandes Pedreira 
Pereira – Juíza de Direito. 
 

TAGUATINGA 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS N.º 2011.0012.4486-4/0 : AÇÃO: PENSÃO POR MORTE 
Requerente: Elenita dos Santos Branco 
Advogado: Dr. Pedro Lustosa do Amaral Hidasi – OAB/TO – 4.679-A 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Advogado: Procurador Federal do INSS 
FINALIDADE: intimação conforme Provimento 002/2011 da Corregedoria Geral da Justiça: 
intimo a parte autora para que se manifeste acerca da peça contestatória e documentos 
que a instruem no prazo legal. 
 
AUTOS N.º : 807/04 - AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Embargante: José Antonio Gonçalves 
Advogado: Dra. Katia Mariko Fujimoto – OAB/SP – 132.791 
Embargado: Quatro K Têxtil Ltda. 
Advogado: Dra. Renata de Cassia Garcia – OAB/SP – 131.095 
 
FINALIDADE: intimação do despacho de fls. 36 verso: “(...) Custas Judicias. (...) intime-se 
o embargante para realizar o pagamento devido. Caso, não cumpra com a obrigação, no 
prazo de 05 (cinco) dias, determino a inscrição em dívida ativa e o arquivamento dos autos 
com as anotações de estilo. Caso o embargante adimpla as custas, arquive-se. 
Taguatinga/TO, 04/06/2010”.  
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1ª Escrivania Criminal 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS N.º 2012.0002.2928-2/0 – AÇÃO PENAL 
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA  
Acusado: JOSÉ ALVES DA ASSUNÇÃO  
Advogado: DR. ELSIO PARANAGUÁ LAGO – OABTO SOB N.º 2.409 
FINALIDADE: INTIMAR a assistente técnica da defesa, Dra. Alline Cardoso Saraiva, 
através do advogado Dr. Elsio Paranaguá Lago, acerca da norma regulamentar 
profissional n.º 008/2010, que dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e 
assistente técnico no Poder Judiciário, mencionada pela perita Dra. Bárbara Khristine 
Alvares de Moura Carvalho Camargo, no expediente de 22 de maio de 2012, conforme o 
artigo a seguir transcrito: “O Artigo 2º do Capítulo I concernente a Realização da Perícia 
menciona que: ―O psicólogo assistente técnico não deve estar presente durante a 
realização dos procedimentos metodológicos que norteiam o atendimento do 
psicólogo perito e vice-versa, para que não haja interferência na dinâmica e 
qualidade do serviço realizado.‖ O Parágrafo Único prevê que: “A relação entre os 
profissionais deve se pautar no respeito e colaboração, cada qual exercendo suas 
competências, podendo o assistente técnico formular quesitos ao psicólogo perito.” Tudo 
de acordo com o despacho a seguir transcrito: “DESPACHO I. Intime-se a assistente 
técnica da defesa acerca da norma regulamentar profissional mencionada pela perita no 
expediente de 22MAI2012, de modo que a atuação de uma não interfira na liberdade e na 
independência profissional da outra. Intimem-se. Taguatinga, 23 de maio de 2012. – 
GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito”  
 

TOCANTÍNIA 
1ª Escrivania Cível 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº: 2012.0000.9945-1 (4012/12) 
Natureza: Busca e Apreensão  
Requerente(s): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A  
Advogado(a): Dr. Alexandre Iunes Machado – OAB/TO nº 4110-A e OAB/GO nº 17.275 
Requerido(a): Jucileide Mendes Morais Fernandes 
Advogado(a): DR. ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES – OAB/TO N. 4.283  
OBJETO: INTIMAR o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 
contestação às fls. 53-81. 
 

AUTOS Nº: 2011.0005.7840-8 (3601/11) 
Natureza: REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR  
Requerente: ECIO DE OLIVEIRA CAMPOS 
Advogado(a): Dra. LINA ESTER BARBOSA RIBEIRO – OAB/GO  N. 24689 e OAB/PR  N. 
23.374 
Requeridos(a):MANOEL SANTOS SANTANA E DARCI  RIBEIRO DE SOUSA 
Advogado (a): DR. ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES – OAB/TO N. 
4.283 e PRISCILA PORTILHO GOMES – OAB/TO nº 4762 
Requerido: FRANCISCO ESIO LIMA 
Advogado: Não constituído 
OBJETO: INTIMAR o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 
contestação às fls. 173-183. 
 

TOCANTINÓPOLIS 

Juizado Especial Cível e Criminal 
 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Processo nº 2010.0004.2573-5 - Ação: DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 
CONTRA DEVEDOR SOLVENTE 
Requerente: Lorena Gomes da Silva Assunção 
Advogado: Marcílio Nascimento Costa OAB/TO 1110 
Requerido: Kedilla Dayane Rodrigues Fonseca 
Advogado(a): Betânia Maria Amorim Viveiros OAB/PA  11.444  
INTIMAÇÃO das partes e advogados do Despacho a seguir: “Em face da notícia de que as 
partes estão entabulando um acordo extrajudicial (fl. 133), cancelo a audiência designada. 
Suspendo o curso processual pelo prazo de 30(trinta) dias, findo os quais, em não 
havendo pedido das partes, os autos deverão ser arquivados com as baixas de estilo. 
Intimem-se.Tocantinópolis/TO, 23 de maio de 2012. Dr. Arióstenis Guimarães Vieira - Juiz 
de Direito 

Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 
Cível 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos 2011.0003.8811-0 ou 305/2011.- Ação de Indenização  
Requerente : Maria Edna Barbosa de Sousa e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 
5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: “Vistos em 
Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro possibilidade de conciliação. 
Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. Presentes os pressupostos 
processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da ação, destaco que o pedido é 
juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o interesse processual é 
demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que não há questão prejudicial 
de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão pela qual declaro saneado o 
processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No caso em espécie não vislumbro a 
incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar antecipadamente a lide. Nesse 

diapasão o julgamento antecipado é providência excepcional que merece especial 
temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade conferida ao julgador nas hipóteses 
legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu convencimento, o que, à toda evidência, 
não ocorreu nos autos. Entendo que julgar antecipadamente a lide nesta etapa sumária de 
cognição incompleta configura manifesto cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma 
vez que as partes também litigam em torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, 
não restando incontroversa todas as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive 
observada pelo demandado em sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que 
parece indicar, em tese, que os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e 
a irresignação da parte adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, 
porquanto a insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a 
extinção do processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o 
fato constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, que 
ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a finalidade da 
jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos os pontos e dos 
padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse diapasão não vislumbro 
qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução processual, com a realização de 
audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral. Assim, a produção de prova 
oral é pertinente e se revela necessária ao esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à 
fixação dos pontos controvertidos. II-PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos 
seguintes pontos: A condição de pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). 
Conseqüências da construção da Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador 
profissional alegada pelos autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM 
PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos autores, e do preposto/representante legal do réu, bem 
como das testemunhas eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   
audiência   de   instrução   e   julgamento   para   o   dia 23 de agosto de 2013 às 
08h00min no Fórum local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores 
para comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André Ribas 
de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo de dez 
dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de testemunhas que 
cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando desde já as prerrogativas 
conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 412, §1°). Caso pretenda-se a 
intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte que a arrolar, arcar com o custo daí 
decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica faculdade legal acima mencionada. 
Relativamente ao pedido de reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada observo 
que o Tribunal de Justiça ao apreciar o mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-
07.2011.404.0000 condenou o requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício 
temporal de seis meses para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão 
registro que o pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto no 
artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se fazem 
presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a situação 
em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais de um ano, ao 
passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado pelo e. Desembargador 
que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar efeito prático à decisão de 
tutela antecipada outrora deferida determino a intimação do requerido para depositar 
judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa Econômica Federal o valor de um 
salário mínimo para cada autor, tomando por base o valor atual, e sucessivamente a 
cada trinta dias, a contar do primeiro depósito judicial que realize mais cinco depósitos, 
em idêntica quantia, todos vinculados a este juízo. Permanecendo inerte o demandado, 
sobretudo deixando transcorrer in albis o prazo consignado, haverá o bloqueio 
financeiro do numerário via Bacenjud. Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 
2012. HELDER CARVALHO LISBOA- Juiz de Direito.” 
 

Autos 2011.0003.8767-0 ou 309/2011.- Ação de Indenização  
Requerente : Lucimeire Vieira de Souza e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 
5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: “Vistos em 
Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro possibilidade de conciliação. 
Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. Presentes os pressupostos 
processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da ação, destaco que o pedido é 
juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o interesse processual é 
demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que não há questão prejudicial 
de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão pela qual declaro saneado o 
processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No caso em espécie não vislumbro a 
incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar antecipadamente a lide. Nesse 
diapasão o julgamento antecipado é providência excepcional que merece especial 
temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade conferida ao julgador nas hipóteses 
legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu convencimento, o que, à toda evidência, 
não ocorreu nos autos. Entendo que julgar antecipadamente a lide nesta etapa sumária de 
cognição incompleta configura manifesto cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma 
vez que as partes também litigam em torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, 
não restando incontroversa todas as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive 
observada pelo demandado em sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que 
parece indicar, em tese, que os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e 
a irresignação da parte adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, 
porquanto a insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a 
extinção do processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o  
fato constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, que 
ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a finalidade da 
jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos os pontos e dos 
padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse diapasão não vislumbro 
qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução processual, com a realização de 
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audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral. Assim, a produção de prova 
oral é pertinente e se revela necessária ao esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à 
fixação dos pontos controvertidos. II-PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos 
seguintes pontos: A condição de pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). 
Conseqüências da construção da Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador 
profissional alegada pelos autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM 
PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos autores, e do preposto/representante legal do réu, bem 
como das testemunhas eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   
audiência   de   instrução   e   julgamento   para   o   dia 28 de agosto de 2013 às 
08h00min no Fórum local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores 
para comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André Ribas 
de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo de dez 
dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de testemunhas que 
cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando desde já as prerrogativas 
conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 412, §1°). Caso pretenda-se a 
intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte que a arrolar, arcar com o custo daí 
decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica faculdade legal acima mencionada. 
Relativamente ao pedido de reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada observo 
que o Tribunal de Justiça ao apreciar o mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-
07.2011.404.0000 condenou o requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício 
temporal de seis meses para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão 
registro que o pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto no 
artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se fazem 
presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a situação 
em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais de um ano, ao 
passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado pelo e. Desembargador 
que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar efeito prático à decisão de 
tutela antecipada outrora deferida determino a intimação do requerido para depositar 
judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa Econômica Federal o valor de um 
salário mínimo para cada autor, tomando por base o valor atual, e sucessivamente a 
cada trinta dias, a contar do primeiro depósito judicial que realize mais cinco depósitos, 
em idêntica quantia, todos vinculados a este juízo. Permanecendo inerte o demandado, 
sobretudo deixando transcorrer in albis o prazo consignado, haverá o bloqueio 
financeiro do numerário via Bacenjud. Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 
2012. HELDER CARVALHO LISBOA- Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0003.8780-7 ou 306/2011.- Ação de Indenização  
Requerente : Francisco Brito dos Santos e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 
5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: “Vistos em 
Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro possibilidade de conciliação. 
Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. Presentes os pressupostos 
processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da ação, destaco que o pedido é 
juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o interesse processual é 
demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que não há questão prejudicial 
de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão pela qual declaro saneado o 
processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No caso em espécie não vislumbro a 
incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar antecipadamente a lide. Nesse 
diapasão o julgamento antecipado é providência excepcional que merece especial 
temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade conferida ao julgador nas hipóteses 
legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu convencimento, o que, à toda evidência, 
não ocorreu nos autos. Entendo que julgar antecipadamente a lide nesta etapa sumária de 
cognição incompleta configura manifesto cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma 
vez que as partes também litigam em torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, 
não restando incontroversa todas as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive 
observada pelo demandado em sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que 
parece indicar, em tese, que os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e 
a irresignação da parte adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, 
porquanto a insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a 
extinção do processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o 
fato constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, que 
ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a finalidade da 
jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos os pontos e dos 
padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse diapasão não vislumbro 
qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução processual, com a realização de 
audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral. Assim, a produção de prova 
oral é pertinente e se revela necessária ao esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à 
fixação dos pontos controvertidos. II-PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos 
seguintes pontos: A condição de pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). 
Conseqüências da construção da Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador 
profissional alegada pelos autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM 
PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos autores, e do preposto/representante legal do réu, bem 
como das testemunhas eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   
audiência   de   instrução   e   julgamento   para   o   dia 26 de agosto de 2013 às 
08h00min no Fórum local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores 
para comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André Ribas 
de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo de dez 
dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de testemunhas que 
cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando desde já as prerrogativas 
conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 412, §1°). Caso pretenda-se a 
intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte que a arrolar, arcar com o custo daí 
decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica faculdade legal acima mencionada. 

Relativamente ao pedido de reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada observo 
que o Tribunal de Justiça ao apreciar o mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-
07.2011.404.0000 condenou o requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício 
temporal de seis meses para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão 
registro que o pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto no 
artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se fazem 
presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a situação 
em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais de um ano, ao 
passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado pelo e. Desembargador 
que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar efeito prático à decisão de 
tutela antecipada outrora deferida determino a intimação do requerido para depositar 
judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa Econômica Federal o valor de um 
salário mínimo para cada autor, tomando por base o valor atual, e sucessivamente a 
cada trinta dias, a contar do primeiro depósito judicial que realize mais cinco depósitos, 
em idêntica quantia, todos vinculados a este juízo. Permanecendo inerte o demandado, 
sobretudo deixando transcorrer in albis o prazo consignado, haverá o bloqueio 
financeiro do numerário via Bacenjud. Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 
2012. HELDER CARVALHO LISBOA- Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0007.0177-3 ou 571/2011.- Ação de Indenização  
Requerente : Divanir Casssiana da Silva e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 
5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: “Vistos em 
Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro possibilidade de conciliação. 
Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. Presentes os pressupostos 
processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da ação, destaco que o pedido é 
juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o interesse processual é 
demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que não há questão prejudicial 
de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão pela qual declaro saneado o 
processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No caso em espécie não vislumbro a 
incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar antecipadamente a lide. Nesse 
diapasão o julgamento antecipado é providência excepcional que merece especial 
temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade conferida ao julgador nas hipóteses 
legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu convencimento, o que, à toda evidência, 
não ocorreu nos autos. Entendo que julgar antecipadamente a lide nesta etapa sumária de 
cognição incompleta configura manifesto cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma 
vez que as partes também litigam em torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, 
não restando incontroversa todas as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive 
observada pelo demandado em sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que 
parece indicar, em tese, que os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e 
a irresignação da parte adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, 
porquanto a insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a 
extinção do processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o 
fato constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, que 
ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a finalidade da 
jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos os pontos e dos 
padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse diapasão não vislumbro 
qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução processual, com a realização de 
audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral. Assim, a produção de prova 
oral é pertinente e se revela necessária ao esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à 
fixação dos pontos controvertidos. II-PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos 
seguintes pontos: A condição de pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). 
Conseqüências da construção da Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador 
profissional alegada pelos autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM 
PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos autores, e do preposto/representante legal do réu, bem 
como das testemunhas eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   
audiência   de   instrução   e   julgamento   para   o   dia 16 de agosto de 2013 às 
08h00min no Fórum local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores 
para comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André Ribas 
de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo de dez 
dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de testemunhas que 
cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando desde já as prerrogativas 
conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 412, §1°). Caso pretenda-se a 
intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte que a arrolar, arcar com o custo daí 
decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica faculdade legal acima mencionada. 
Relativamente ao pedido de reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada observo 
que o Tribunal de Justiça ao apreciar o mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-
07.2011.404.0000 condenou o requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício 
temporal de seis meses para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão 
registro que o pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto no 
artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se fazem 
presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a situação 
em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais de um ano, ao 
passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado pelo e. Desembargador 
que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar efeito prático à decisão de 
tutela antecipada outrora deferida determino a intimação do requerido para depositar 
judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa Econômica Federal o valor de um 
salário mínimo para cada autor, tomando por base o valor atual, e sucessivamente a 
cada trinta dias, a contar do primeiro depósito judicial que realize mais cinco depósitos, 
em idêntica quantia, todos vinculados a este juízo. Permanecendo inerte o demandado, 
sobretudo deixando transcorrer in albis o prazo consignado, haverá o bloqueio 
financeiro do numerário via Bacenjud. Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 
2012. HELDER CARVALHO LISBOA- Juiz de Direito.” 
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Autos 2011.0006.1463-3 ou 547/2011.- Ação de Indenização  
Requerente : Adoniel Carneiro Reis e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 30 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0003.8783-1 ou 308/2011.- Ação de Indenização  
Requerente : Antonildo Lima Monteiro e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 

antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 22 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0003.8848-0 ou 314/2011.- Ação de Indenização  
Requerente : Maria da Conceição Costa Rodrigues e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
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outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 29 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0006.1460-9 ou 550/2011.- Ação de Indenização  
Requerente : Haroldo Farias Milhomem Junior e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 14 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 

local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0007.0179-0 ou 560/2011- Ação de Indenização  
Requerente : Francisco Vieira e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 19 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
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pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0007.0178-1 ou 572/2011- Ação de Indenização  
Requerente : Kátia Dias da Silva e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 27 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 

Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0006.1462-5 ou 548/2011- Ação de Indenização  
Requerente : José Gomes Marinho  e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 08 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0007.0175-7 ou 569/2011- Ação de Indenização  
Requerente : Ioneide Moreno da Silva e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
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não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 20 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0007.0176-5 ou 570/2011- Ação de Indenização  
Requerente : Eduardo Nogueira da Costa   e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 

processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 07 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0006.1461-7 ou 551/2011- Ação de Indenização  
Requerente : Antonio Raimundo Doroteu André   e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
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autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 06 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0003.8802-1 ou 304/2011- Ação de Indenização  
Requerente : Francisco Fernandes Dias  e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 12 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 

mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0003.8814-5 ou 303/2011- Ação de Indenização  
Requerente : Valdir Bandeira Santos Matos  e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 09 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
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este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos n.º 2011.0005.1789-1  (411/2011) 
Ação: Retificação 
Requerente – Arquimedes Farias Lima  
Advogado – Dr. Júlio Resplande de Araújo  OAB/TO 849  
FINALIDADE – INTIMAR a parte e seu advogado da sentença que segui: “...ISTO POSTO, 
Julgo o pedido procedente, conforme o artigo 269, I do Código de Processo Civil e 
determino a devida retificação no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, desta 
cidade, devendo retificar no assento feito Termo 9, fls. 39, 40, Livro 1, da certidão de 
casamento, em nome de Arquimedes Farias Lima e Creuza Farias Coelho, ficando 
consignado a data de nascimento do requerente como sendo em 17 de novembro de 
1945, mantendo os demais dados inalterados. Sem custas processuais, por estar o 
requerente sob o pálio da assistência judiciais, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Após o 
trânsito em julgado, desta sentença, oficie-se ao Cartório de registro civil e arquivem-se 
estes autos, com as cautelas de praxe. Comunique-se o Ministério Público. P.R.I. 
Tocantinópolis,TO, 19 de setembro de 2011. (ass) José Carlos Ferreira Machado – Juiz de 
Direito Substituto – respondendo”.  
 
Autos 2011.0007.0180-3 ou 561/2011- Ação de Indenização  
Requerente : José Lopes Ferreira e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 05 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 

o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0003.8768-8 ou 307/2011- Ação de Indenização  
Requerente : Cecília de Jesus Silva e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor seguinte: 
“Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 21 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 
Autos 2011.0003.8730-0 ou 227/2011- Ação de Indenização 
Requerente : Zurania Dias Carvalho Mendes e outros 
Advogado: Dr Giovani Moura Rodrigues OAB-TO 732 
Requerido: Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Dr. André Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580 e Dr. Alacir Silva Borges, 
OAB/SC 5.190 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, da decisão do teor 
seguinte: “Vistos em Correição. O relatório é prescindível (CPC, art.458). Não vislumbro 
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possibilidade de conciliação. Passo ao saneamento. I- QUESTÕES PRELIMINARES. 
Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, bem como as condições da 
ação, destaco que o pedido é juridicamente possível, a lide é subjetivamente pertinente e o 
interesse processual é demonstrado visando o recebimento de indenização. Destaco que 
não há questão prejudicial de mérito (decadência ou prescrição) a ser apreciada, razão 
pela qual declaro saneado o processo, sobretudo porque não há nulidades a declarar. No 
caso em espécie não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais para julgar 
antecipadamente a lide. Nesse diapasão o julgamento antecipado é providência 
excepcional que merece especial temperamento quanto a sua aplicação, sendo faculdade 
conferida ao julgador nas hipóteses legais (CPC, art. 330, I) ou quando já tiver firmado seu 
convencimento, o que, à toda evidência, não ocorreu nos autos. Entendo que julgar 
antecipadamente a lide nesta etapa sumária de cognição incompleta configura manifesto 
cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) uma vez que as partes também litigam em 
torno de questões fáticas, não exclusivamente jurídicas, não restando incontroversa todas 
as circunstâncias narradas na inicial, situação inclusive observada pelo demandado em 
sua defesa. De outra banda há nos autos prova material que parece indicar, em tese, que 
os demandantes exercem atividade ligada à pesca profissional, e a irresignação da parte 
adversa, no particular, neste instante processual não merece prosperar, porquanto a 
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, pois se os autores não conseguirem provar o fato 
constitutivo de seu direito, deverão sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência 
de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido (CPC, art. 269, I). Em 
outras palavras, não provado o direito postulado, o magistrado deve negar a pretensão, 
que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido (REsp 330.172/RJ).É certo que "a 
finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor de todos 
os pontos e dos padrões legaiss enunciados pelos litigantes" (REsp 169222). Nesse 
diapasão não vislumbro qualquer prejuízo aos demandantes submetê-los à instrução 
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de 
prova oral. Assim, a produção de prova oral é pertinente e se revela necessária ao 
esclarecimento dos fatos postos em Juízo. Passo à fixação dos pontos controvertidos. II-
PONTOS CONTROVERTIDOS.controvérsia reside nos seguintes pontos: A condição de 
pescador profissional de cada litigante (CC, art.308). Conseqüências da construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito - UHE na atividade de pescador profissional alegada pelos 
autores (CC, art.927). III - PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.Depoimento pessoal dos 
autores, e do preposto/representante legal do réu, bem como das testemunhas 
eventualmente arroladas.IV - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Designo   audiência   de   
instrução   e   julgamento   para   o   dia 13 de agosto de 2013 às 08h00min no Fórum 
local (CPC, art.455). -PROVIDENCIAS. Intimação pessoal dos autores para 
comparecimento ao ato processual acima designado, com as advertências legais (CPC, 
art. 343, §1° e §2°). Intimação dos respectivos advogados via DJE, atentando-se para o 
requerimento específico do réu no tocante ao endereçamento do expediente (Dr. André 
Ribas de Almeida, OAB/SC 12.580, e Dr. Alacir Silva Borges, OAB/SC 5.190). Fixo o prazo 
de dez dias, a contar desta decisão, para que seja depositado em cartório o rol de 
testemunhas que cada parte pretende inquirir, sob pena de indeferimento, consignando 
desde já as prerrogativas conferidas a ambas as partes no tocante à intimação (CPC, art. 
412, §1°). Caso pretenda-se a intimação pessoal de qualquer testemunha, deverá a parte 
que a arrolar, arcar com o custo daí decorrente uma vez que pode fazer uso de idêntica 
faculdade legal acima mencionada. Relativamente ao pedido de reconsideração da 
decisão que deferiu a tutela antecipada observo que o Tribunal de Justiça ao apreciar o 
mérito do recurso de Agravo de Instrumento 5000231-07.2011.404.0000 condenou o 
requerido no pagamento de um salário mínimo pelo interstício temporal de seis meses 
para cada autor, registrando o voto condutor que:(...). Nesse diapasão registro que o 
pedido de reconsideração da tutela antecipada veio calcado em prova produzida 
unilateralmente, colhida sem o devido processo legal, atraindo por vias oblíquas o disposto 
no artigo 368 do CPC. Diversamente do alegado pelo demandado, entendo que ainda se 
fazem presentes os requisitos legais que fundamentam o deferimento da medida, e mais, a 
situação em apreço demonstra que os autores estão privados de verba alimentar a mais 
de um ano, ao passo que a providência não se mostra irreversível, tal como registrado 
pelo e. Desembargador que proferiu o voto condutor. Ante essa situação, a fim de dar 
efeito prático à decisão de tutela antecipada outrora deferida determino a intimação 
do requerido para depositar judicialmente em vinte e quatro horas, através da Caixa 
Econômica Federal o valor de um salário mínimo para cada autor, tomando por base 
o valor atual, e sucessivamente a cada trinta dias, a contar do primeiro depósito 
judicial que realize mais cinco depósitos, em idêntica quantia, todos vinculados a 
este juízo. Permanecendo inerte o demandado, sobretudo deixando transcorrer in 
albis o prazo consignado, haverá o bloqueio financeiro do numerário via Bacenjud. 
Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis, 21 de maio de 2012. HELDER CARVALHO LISBOA- 
Juiz de Direito.” 
 

XAMBIOÁ 

Diretoria do Foro 

EDITAL Nº03/2012  
 

RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito Titular e Diretor do Foro da Comarca de Xambioá, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 107 da Lei Complementar 
nº10/1996 – Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, c/c Provimento nº 
002/2011 – CGJUS/TO, será alterada a data de encerramento da CORREIÇÃO GERAL 
ORDINÁRIA, nesta Comarca, para o dia trinta e um (31) de maio (05) do ano de dois mil e 
doze (2012), às 17h00min.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Xambioá, 
Estado do Tocantins, aos vinte e três (23) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e 
doze (2012). Encaminhe-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e à Corregedoria Geral do Estado do Tocantins. Publique-se. Cumpra-se. 
RICARDO GAGLIARDI Juiz de Direito Diretor do Foro 
 

PORTARIA Nº 014/2012 
 

Altera a Portaria nº 11/2012, que institui a Correição Geral anula desta Comarca de 
Xambioá, Estado do Tocantins. 
 

RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito Titular e Diretor do Foro da Comarca de Xambioá, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. 
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso II, alínea “e” e artigo 107, ambos da Lei 
Complementar Estadual nº 10/1996; 
 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da realização da Correição Geral Ordinária anual, 
estabelecida pelo Provimento nº 02/2011 – CGJUS/TO – Consolidação das Normas Gerais 
da Corregedoria da Justiça do Estado do Tocantins, Capítulo I, Seção 3, item 1.3.1; 
 

CONSIDERANDO que a Correição Geral Ordinária anual é de caráter importante e 
minucioso para a Comarca e, que o Juiz Corregedor deve analisar e correicionar Cartório 
por Cartório, buscando sanar todas as irregularidades contidas; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º.  Alterar a data do encerramento da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na 
Comarca de 2ª Entrância de Xambioá/TO, para o dia trinta e um (31) de maio (05) do ano 
de dois mil e doze (2012), às 17h00min, no prédio do Fórum local. 
 

Art. 2º. Comunique-se a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a 
Corregedoria Geral do Estado do Tocantins. 
 

Art. 3º. Publique-se no Diário de Justiça Estadual. 
 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

 GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, em Xambioá, Estado do Tocantins, aos vinte 
e três dias (23) do mês de maio (05) do ano de dois mil e doze (2012). 
 

RICARDO GAGLIARDI 
Juiz de Direito 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 

  PALMAS 
3ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros 

Públicos 
 

Fórum palácio marquês são joão da palma, av. Teotônio segurado, paço municipal, palmas-to, Cep 
77.020-014, Fone: (63) 3218-4574 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 

Autos nº 5003127-72.2012.827.2729 
Ação  PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL 
Chave  849317816812 
Requerente SANDRA ELIENE CORDEIRO E OUTROS 
Adv.  JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA 
Requerido JOSÉ RENATO GUIMARÃES E OUTROS 
 

FINALIDADE: INTIMAR os requeridos: RENATO BOTELHO GUIMARÃES, brasileiro, 
ministro evangélico, portador do CI nº 821502280-5 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 
047.953.697.04, casado e sua esposa SÔNIA MARIA GUIMARÃES, portadora do CI nº 
80.516.449-8 SSP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 029.934.337-50; NILSON NOBRE DE 
OLIVEIRA, brasileiro, ministro evangélico, portador do CI nº 778841 SSP/RJ, inscrito no 
CPF sob o nº 112.759.287-49, e sua esposa ENILDA RODRIGUES NOBRE, portadora do 
CI nº 416.868 IPF/RJ; JOSÉ CALAZANS MARTINS, brasileiro, comerciante, portador do 
CI nº 07989065-3, inscrito no CPF sob o nº 003.035.737-32, e sua esposa NADIR 
RODRIGUES NOBRE MARTINS, brasileira, portadora do CI nº 06909432-4, inscrita no 
CPF sob o nº 377.398.161-91, todos, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para que 
tomem conhecimento das alegações do autos constantes da inicial, quanto aos direitos de 
propriedade que sustentam possuir sobre o bem imóvel caracterizado como Chácara 
Taquaruçu Barra 01, com área de 35.400,69m², destacada da área remanescente do 
Loteamento Canela, taquari, ou Táta, situada nesta capital, objetos das matrículas nº 
22.118 e 92.589, registradas perante o Cartório de Registro de Imobiliário de Palmas-TO. 
DECISÃO: ―(...).Posto isso, CONCEDO A LIMINAR  para determinar o PROTESTO 
CONTRA ALIENAÇÃO DO BEM descrito na inicial. Por outro lado, DEFIRO o pedido 
de averbação do protesto junto ao registro imobiliário, para averbação nos assentos 
das matrículas nº 22.118 e 92.589, pelos fundamentos acima expedidos. Por fim, 
DEFIRO o pedido de intimação dos requeridos JOSÉ RENATO GUIMARÃES E MYRIA 
COELHO ADATI GUIMARÃES, por Oficial de Justiça, e de RENATO BOTELHO 
GUIMARÃES, SONIA MARIA GUIMARÃES, NILSON NOBRE DE OLIVEIRA, ENILDA 
RODRIGUES NOBRE, JOSÉ CALAZANS MARTINS E NADIR RODRIGUES NOBRE 
MARTINS, por edital, para que tomem conhecimento das alegações do autor 
constantes da inicial, quanto aos direitos de propriedade que sustentam possuir 
sobre o bem imóvel caracterizado como Chácara Taquaruçu Barra 01, com área de 
35.400,69m² destacada da área remanescente do Loteamento Canela, Taquari, ou 
Táta, situada nesta capital, objetos das matrículas nº 22.118 e 92.589, registradas 
perante o Cartório de Registro Imobiliário de Palmas-TO. (...). Cumpra-se Palmas-TO, 
23 de março de 2012. Ana Paula Araújo Toríbio – Juíza de Direito Substituta 
Respondendo pela 3ª VFFRP (Portaria PRES/TJTO nº 29/2011)‖.  
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, Palácio 
Marquês de São João da Palma, Paço Municipal, Palmas-TO, CEP 77.020-014, Telefone 
(063) 3218-4574 
 O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta 
Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas-TO, aos trinta de março de 
2012. Eu, Maristela Aires Jacobina – Técnico Judiciário, que digitei. 

 
ANA PAULA ARAÚJO TORÍBIO 

Juíza de Direito Substituta 
Respondendo pela 3ª VFFRP 

(Portaria PRES/TJTO nº 29/2011) 
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ESMAT 
DIRETOR GERAL DA 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 
 

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº. 

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

www.tjto.jus.br 
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