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SEÇÃO I – JUDICIAL 
 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ANANÁS 
1ª Escrivania Criminal 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2009.0005.8268-3 
Autos: Ação Penal 
Denunciado(s): Antonio Ivanildo Lessa Facundo 
Advogados (a): Dr. RENILSON RODRIGUES CASTRO– OAB/TO 2.956. 
Pelo presente, fica o advogado acima identificado INTIMADO para audiência de inquirição da testemunha MARCOS ANTONIO 
LIMA (Marco Doido) designada para o dia 30/06/2014, às 08h30min, na Comarca de Maracanaú/CE. Ananás, 09 de abril de 
2014. 
 
 

ARAGUACEMA 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam  o ADVOGADO e  PARTES intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2010.0000.9571-9– Reintegração de Posse 
Autor : JOSÉ AURO ALVES COSTA 
Advogada: DRA. ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA OAB/TO 3998 
Requerido: MARILENE ALVES DE SOUSA 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls 66).Forte nesses argumentos, JULGO EXTINTO o processo sem 
apreciação do mérito, consoante determina o artigo 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil.Sem custas. Após o trânsito 
em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Araguacema-TO, 28 de fevereiro de 2014. William 
Trigilio da Silva –Juiz de Direito. 
 
Ficam  o ADVOGADO e  PARTES intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2009.0007.7432-9–  Execução de Título Judicial 
Autor : LORRANA FONSECA CUNHA 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO 
Requerido: VALDENOR MARTINS DA CUNHA 
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Advogado: DR. CARLOS ROBERTO DE LIMA OAB/TO Nº 2323 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls 45). Isto posto, diante da perda superveniente do objeto da demanda (art. 
267, §3°, Ia parte do CPC), JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 267, VI do CPC. DEFIRO à exeqüente os benefícios da 
justiça gratuita, consoante Lei 1060/50 e suas posteriores alterações.Sem custas.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Araguacema-TO, 28 de fevereiro de 2014. William Trigilio da Silva –Juiz de 
Direito. 
 
Ficam  o ADVOGADO e  PARTES intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2006.0004.3944-4– Execução 
Autor : CAIO LAERCIO MEYER 
Advogado: DR. GILBERTO SOUSA LUCENA OAB/TO 1186 
Requerido: AIRTON MEYER 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls.36).  Forte nesses argumentos, JULGO EXTINTO o processo sem 
apreciação do mérito, consoante determina o artigo 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil.Sem custas.Expeça-se 
mandado de levantamento da penhora e cancelamento da respectiva averbação ao Cartório de Registro de Imóveis de 
Caseara-TO. Após o trânsito em julgado e as formalidade legais, arquivem-se os autos. PRIC. Araguacema-TO, 28 de fevereiro 
de 2014. William Trigilio da Silva- Juiz de Direito. 
 
Ficam  o ADVOGADO e a  PARTE REQUERIDA intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2012.0001.6140-8–Cautelar Inominada 
Autor : MARIA SIONEIDE DO NASCIMENTO SILVA 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO 
Requerido: CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS-CELTINS 
Advogado: DR. ANDRÉ RIBEIRO CAVALCANTE OAB/TO 4277 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls.46).  Forte nesses argumentos, diante da perda superveniente do objeto da 
demanda (art. 267, §3°, Ia parte do CPC), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 
267, VI do CPC.Sem custas.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, e cumprida as formalidades legais arquivem-se os autos. 
Araguacema-TO, 28 de fevereiro de 2014. William Trigilio da Silva -Juiz de Direito. 
 
Ficam  os ADVOGADOS e as  PARTES intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2006.0003.2694-1–Retificação de Escritura Pública 
Autor : LUIS OTAVIO DE QUEIROZ FRAZ 
Advogado: DR. MAURICIO CORDENONZI OAB/TO 2.223 B 
Requerida: MAURINA COSTA LIMA 
Advogada: DRA. ÁUREA MARIA MATOS RODRIGUES OAB/TO1227 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls.156/161).  Em síntese, é o relatório. DECIDO.Da análise dos autos verifico 
que o autor tornou-se credor da Sra. Marcivalda Bonfim Costa Lima no ano de 2003, após obter sentença favorável em uma 
ação de indenização por danos morais.Ao executar o título, deparou-se com a inexistência de bens em nome da devedora. Por 
conta disso, busca "retificar" os títulos aquisitivos das propriedades pertencentes à genitora da devedora, ora requerida, Sra. 
Maurina Costa Lima.Os títulos foram emitidos em favor da requerida em novembro de 1991, após conclusão de processos 
administrativos que tramitaram perante o IDAGO (Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás), posteriormente sucedido pelo 
INTERTINS (Instituto de Terra do Tocantins).Segundo o autor, houve equívoco no ato que autorizou a escrituração dos imóveis. 
Isso porque, a autorização foi outorgada para que os imóveis fossem registrados exclusivamente em nome da Sra. Maurina 
Costa Lima, quando, segundo o autor, o correto seria que a autorização também contemplasse o já falecido marido da Sra. 
Maurina, Sr. Bominones Mendes Lima, já que o defunto exercia a posse dos aludidos bens, em companhia da autora desde 
1956.Destaca-se que as autorizações para escrituração de ambos os lotes foram emitidas em novembro de 1991 e o Sr. 
Bominones faleceu em 13 de agosto de 1987, ou seja, 04 (quatro) anos antes.Nesse contexto, almeja o autor "retificar" o título 
para acrescentar o nome do falecido Bominomes Mendes Lima como proprietário dos imóveis, para então se valer dos direitos 
hereditários que, em tese, a Sra. Marcivalda Bonfim Costa Lima possui em razão da morte do seu pai (Bominones). Delineado os 
fatos, concluo que a ação deve ser extinta sem apreciação do mérito. Com efeito, a apreciação do mérito requisita o 
preenchimento das condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade de parte. E nessa 
perspectiva o autor é carecedor do direito de ação, eis que não demonstra pertinência subjetiva com a relação jurídica que 
pretende alterar, tampouco interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade/adequação.Como dito, o autor é apenas 
credor da herdeira do falecido e, como tal, não possui qualquer relação jurídica com os imóveis, cujas matrículas pretende 
retificar para incluir, na condição de proprietário, o falecido pai da devedora.Afastada a legitimidade jurídica, ofusca-se a 
identificação do interesse de agir.Isso porque, o interesse de agir revela-se a partir da imprescindibilidade do processo para a 
proteção de um direito ameaçado ou violado. Daí vem à tona o binômio necessidade/utilidade-adequação.Sob a dimensão da 
necessidade, o processo se mostra necessário no momento em que é o único instrumento à disposição do indivíduo apto a 
tutelar seu interesse primário. Pela dimensão da utilidade-adequação, o processo deve adequar-se, como mecanismo técnico, à 
crise de direito material que visa tratar.Com efeito, nas ações de retificação de registro imobiliário, disciplinadas pelo art. 1.247 do 
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CC e pelos arts. 212 e 213 da LRP, o âmbito de interesse processual para o ajuizamento dessa modalidade de ação é mais 
restrito, uma vez que somente possui interesse em pretensões desse jaez o titular de um direito real em face do imóvel, ou, até 
mesmo, aquele que titulariza um direito, não necessariamente real, que recaia de maneira direta sobre o imóvel - casos do 
possuidor e do promitente comprador, que não efetuou o registro de tal direito, para dotá-lo de eficácia real. No entanto, excluem-
se dessa gama de direitos, aptos ao manejo da ação ora em apreço, os de natureza estritamente pessoal que não incidam de 
maneira direta em relação ao imóvel, cuja matrícula pretenda-se retificar.É o que se infere de aresto emanado do colendo 
Tribunal Reginal Federal da 5a Região: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO   E  CIVIL. RETIFICAÇÃO  DE REGISTRO   DE  
IMÓVEL.  AUMENTO   DA  ÁREA.   LEI  N°  6.015/73,COM A REDAÇÃO DA LEI N° 10.931/2004. TERRENO ACRESCIDO DE 
MARINHA. RESGUARDO DA PROPRIEDADE DA UNIÃO. DECRETO-LEI N° 9.760/46 E CF/88. REFORMA DA SENTENÇA. 1. 
Apelação interposta contra sentença, nos termos da qual se julgou improcedente o pedido de retificação de registro imobiliário, 
especificamente no tocante à área do imóvel identificado (que passaria de 15.000m2 para 16.180,93m2), ao fundamento de que 
"a totalidade da área é de terreno de marinha, ou acrescido de marinha, o que faz com que o domínio seja da União, não 
havendo o direito do autor em pedir a retificação da área aumentando a sua propriedade através de um terreno que não lhe 
pertence" (trecho da sentença). 2. "[...1 De Serpa Lopes e Ennecerus-Kipp-Wolff se extrai que pode pleitear retificações no 
Registro de Imóveis quem tiver um direito imobiliário ou um direito sobre um imóvel: a) que não esteja registrado (não 
seria propriamente uma retificação); b) que esteja registrado sem exatidão [«..]". Em síntese: no caso de inexatidão dos 
elementos do registro, "todas as vezes em que os característicos do imóvel não combinarem com os do registro", é 
possível o manejo da ação de retificação. É importante consignar que a ação de retificação, em menção, tem caráter 
marcadamente real, estando legitimados ativamente o proprietário, o titular de direito real, bem como o chamado "titular 
de direitos distintos", "e o exemplo clássico é o da enfiteuse [...]" (trechos citados da doutrina de Antônio Macedo de 
Campos). 3. Considerada a questão alusiva à dimensão da área, não se pode negar que incorreto se apresenta o registro 
imobiliário atinente à área em tela, pois, de fato, segundo os documentos coligidos aos autos, não se restringe aos 15.000m2, 
mais sim a 16.180,93m2, segundo o recorrente, sublinhando-se não ter havido qualquer insurgência por parte dos confrontantes 
regularmente citados em relação ao aumento da área em debate, nem oposição da União a essa extensão. 4. Se há inexatidão, 
a lei específica (Lei n° 6.015/73, com a redação da Lei n° 10.931/2004) garante aos interessados o direito à retificação, na forma 
por ela definida. Em tendo um título dominial, devidamente registrado no Cartório de Imóveis - ainda que esse documento 
perfaça apenas presunção júris tantum (relativa) em relação ao titular da propriedade -, o ora recorrente personifica a condição 
de interessado, para fins de postulação da retificação, mormente quando afirma que apenas uma parte da área seria terra 
pública (terreno de marinha), a outra, sendo-lhe própria (a que estaria buscando ser reconhecida com novas medidas). O 
reconhecimento da necessidade de retificação do registro imobiliário não deve ser entendido como conclusão de que o 
recorrente é o proprietário legítimo do terreno. 5. No que diz respeito à titularidade do domínio, acertada a ilação de que os 
terrenos de marinha e seus acrescidos pertencem à União, a teor do art. 20, VII,da CF/88, e do art.1o, do Decreto-Lei n° 
9.760/46,independentemente de eventual registro, no Cartório de Imóveis, consignando a propriedade em nome de particular. 
Assim, estando demonstrada a natureza da área, como terreno acrescido de marinha, deve ser resguardado o direito dominial da 
União, não tendo o ora recorrente apresentado qualquer elemento capaz de infirmar o ato administrativo correlato, 
independentemente do título de propriedade ostentado pelo particular e dispensando-se o ajuizamento de ação própria para fins 
de reconhecimento da propriedade pública. Precedentes do STJ. 6. Pelo provimento da apelação, para julgar procedente o 
pedido de retificação de registro imobiliário da área ocupada pelo recorrente, de 15.000m2 para 16.180,93m2, resguardando, 
contudo, o direito dominial da União.1Na mesma trilha é o posicionamento perfilhado pela Augusta Corte Estadual 
Mineira:LEGITIMIDADE ATIVA - INTERESSE DE AGIR - TEORIA DA ASSERÇÃO - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL 
-NECESSIDADE DE VÍNCULO DE FATO OU DE DIREITO COM O BEM. A verificação da presença das condições da ação deve 
se dar à luz das afirmações feitas na peça vestibular, devendo o julgador analisar a relação jurídica deduzida em juízo à vista do 
que se alegou. Assim, deve a parte diligenciar para demonstrar, de plano, seu vínculo jurídico com a pretensão que se deduz em 
juízo. Certo é que possui legitimidade para estar em juízo o sujeito da relação jurídica deduzida no processo. Assim, para que se 
pretenda alterar o registro público de um imóvel, o "interessado", nos termos dos artigos 213 da Lei n. 6015/73 e 1247 do Código 
Civil vigente, há de demonstrar que possui vínculo de fato ou de direito com o imóvel, visto que seu interesse deve ser 
qualificado pela titularidade de relação jurídica na qual o bem seja o objeto. Somente ao interessado com nítido 
interesse jurídico no bem poderá pleitear a retificação de seu registro público, mormente se considerada a presunção de 
certeza e veracidade que este possui.2Nesse passo, verifico que o requerente não possui pertinência subjetiva, tampouco 
interesse processual legítimo a pretender retificar os registros R.Ol-M.4.613 e R.01-4.612, eis que lastreia sua pretensão em 
direito que não desemboca diretamente sobre os imóveis em questão.O autor possui apenas direito pessoal à satisfação de um 
crédito (constituído em 2003) frente a uma herdeira daquele que supostamente poderia ser um dos proprietários dos imóveis, 
cujos registros, levados ao cabo em 1991, busca retificar, para incluir, como proprietário, pessoa falecida em 1987, e assim se 
valer de dos direitos hereditários para satisfação de seu crédito.Destaco que a propriedade se constitui com o registro (realizado 
em 1991), sendo que a retificação das matrículas para inclusão, como proprietária, de pessoa falecida em 1987, 
necessariamente deve superar os princípios da legalidade e da fé pública registrai.Desse modo, tendo em vista que o direito em 
que se funda a pretensão da parte autora não é de natureza real, nem de caráter pessoal, a incidir sobre os imóveis cujos 
registros se pretende retificar, há a carência do direito de ação, sob a perspectiva da legitimidade de parte e do interesse de 
agir.Forte nesses argumentos, fundamento no art. 267, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 
APRECIAÇÃO DO MÉRITO, tendo em conta a inexistência de legitimidade jurídica e interesse de agir.Revogo a decisão 
proferida à fl. 120, o que faço para determinar o desbloqueio dos fólios reais em que constam os registros objetos da presente 
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ação.Em razão da sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, 
nos termos do art. 20 §4° do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).PRI.Após o trânsito em julgado, e cumpridas as formalidades 
legais, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Araguacema-TO. 19 de fevereiro de 2014. William Trigilio da Silva -Juiz de Direito 
 
Fica  o ADVOGADO e as  PARTES intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2009.0007.0838-5–Declaratória 
Autor : MARIA CANTUÁRIA DA SILVA 
Advogado: DR. ELENICE ARAUJO SANTOS LUCENA OAB/TO 1.324 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls.48). É o necessário relatório. DECIDO.O comportamento da parte autora 
permite concluir que esta não possui interesse na entrega da prestação jurisdicional, eis que, embora devidamente intimada, 
deixou de praticar atos necessários ao prosseguimento do feito.O art. 267, inciso III, do CPC estabelece a possibilidade de 
extinção do processo sem apreciação do mérito "quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".O Poder Judiciário e a sistemática procedimental dos feitos forenses não 
podem esperar eternamente a demonstração de interesse no prosseguimento da demanda.Desse modo, ante a conduta 
desidiosa da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida de rigor.Forte nesses argumentos, tendo 
em vista a inércia da autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, consoante determina o artigo 
267, incisos II e III, do Código de Processo Civil.DEFIRO ao requerente os benefícios da justiça gratuita, consoante Lei 1060/50 e 
suas posteriores alterações. Sem custas.P.R.I.C. .Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os 
autos. Araguacema-TO., 24 de fevereiro de 2014. William Trigilio da Silva- Juiz de Direito.  
 
Fica  o ADVOGADO e as  PARTES intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2009.0007.0802-4–Busca e Apreensão 
Autor : BANCO GMAC S/A 
Advogado: DR. DANILO DI REZENDE BERNARDES OAB/GO 18.396 
Requerido: JASMON ABREU VASCONCELOS 
 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls.50). É o necessário relatório. DECIDO.O comportamento da parte autora 
permite concluir que esta não possui interesse na entrega da prestação jurisdicional, eis que, embora devidamente intimada, 
deixou de praticar atos necessários ao prosseguimento do feito.O art. 267, inciso III, do CPC estabelece a possibilidade de 
extinção do processo sem apreciação do mérito "quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".O Poder Judiciário e a sistemática procedimental dos feitos forenses não 
podem esperar eternamente a demonstração de interesse no prosseguimento da demanda.Desse modo, ante a conduta 
desidiosa da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida de rigor.Forte nesses argumentos, tendo 
em vista a inércia da autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, consoante determina o artigo 
267, incisos II e III, do Código de Processo Civil.Ante a inexistência da triangularização da relação processual, deixo de condenar 
a parte autora em honorários de sucumbência.P.R.I.C..Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-
se os autos. Araguacema-TO., 24 de fevereiro de 2014. William Trigilio da Silva- Juiz de Direito.  
 
Fica o  advogado da parte autora intimado dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2010.0005.3851-3–Revisão de Benefícios 
Autor : GENÉSIO ALVES DO NASCIMENTO 
Advogado: DR. FLAVIO ALVES DO NASCIMENTO OAB/TO 4610 
Requerido: BANCO BRADESCO S/A 
 INTIMAÇÃO/DESPACHO: Tendo em conta o pedido de desistência de fl. 156, bem como a determinação contida no art. 267, § 
4], do CPC, manifeste-se a parte autora no prazo de 5(cinco) dias. Após, tornem conclusos. Araguacema-TO., 11 de março de 
2014. William Trigilio da Silva- Juiz de Direito.  
 
Fica  o ADVOGADO e as  PARTES intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2009.0005.9720-6–Execução 
Autor : JANARI DA SILVA CUNHA 
Advogado: DR. VÉZIO AZEVEDO CUNHA OAB/TO 3734 
Requerido: FRANCISCO VALÉRIO INÁCIO PEREIRA 
 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls.56). É o necessário relatório. DECIDO. O artigo 267, I I I  do Código de 
Processo Civil estabelece a possibilidade de extinção do processo sem apreciação do mérito "quando, por não promover os 
atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".No caso, verifico que, embora 
devidamente intimado, o Procurador do exeqüente deixou de realizar ato processual que lhe incumbia, circunstância que, 
considerando a impossibilidade de o Poder Judiciário não poder aguardar eternamente a demonstração de interesse no 
prosseguimento da demanda, impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito. Forte nesses argumentos, JULGO 
EXTINTO o processo sem apreciação do mérito, consoante determina o artigo 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 
Sem custas.Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 
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Fica  a ADVOGADA e as  PARTES intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2009.0012.5968-1–Busca e Apreensão 
Autor : BANCO PANAMERICANO 
Advogada: DRA. MARIA LUCILIA GOMES OAB/SP 84.206 
Requerido: DIONOR  FERNANDES DA ROCHA 
 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls.56). É o necessário relatório. DECIDO.O artigo 267, III do Código de 
Processo Civil estabelece a possibilidade de extinção do processo sem apreciação do mérito "quando, por não promover os 
atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".No caso, verifico que, embora 
devidamente intimado, o Procurador da parte autora deixou de realizar ato processual que lhe incumbia, circunstância que, 
considerando a impossibilidade de o Poder Judiciário poder aguardar eternamente a demonstração de interesse no 
prosseguimento da demanda, impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito.Forte nesses argumentos, JULGO 
EXTINTO o processo sem apreciação do mérito, consoante determina o artigo 267, incisos II e III, do Código de Processo 
Civil.Sem custas. Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. PRIC. Araguacema-TO., 
28 de fevereiro de 2014. William Trigilio da Silva-Juiz de Direito”. 
 
Ficam os ADVOGADOS e as  PARTES intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2005.0002.1442-8–Habilitação 
Autor : AGAMENON ABREU DE OLIVEIRA 
Advogada: DRA. ÁUREA MARIA MATOS RODRIGUES OAB/TO 1227 
Requerida: MARIA GUILHERMINA DIAS DA SILVA 
Advogado: DR. GILBERTO SOUSA LUCENA OAB/TO 1186  
 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls.70/72). Forte nesses argumentos e considerando o mais que dos autos 
consta,  JULGO  IMPROCEDENTE o  pedido  de  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO formulado por AGAMENON ABREU 
OLIVEIRA, nos autos do INVENTÁRIO dos bens deixados pelo falecimento de ANTÔNIO AURIMAM DIAS DA SILVA, 
remetendo-o, nos termos do artigo 1.018, caput, do Código de Processo Civil, para os meios ordinários. Por conseqüência, 
determino a extinção do feito, nos termos do art. 269, I do CPC.Considerando que a parte requerida trouxe aos autos 
documentos originais do falecido, desde já autorizo o seu desentranhamento, substituindo-se por cópia nos autos.Não são 
cabíveis, na espécie, encargos de sucumbência, por se tratar de incidente processual não contencioso (TJPR, Ap. Civ. n° 
112.767-3, Rei. Des. Eraclés Messias, j. 05.11.2003).Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 
os autos. 
 
Fica  o ADVOGADO e as  PARTES intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2009.0009.3294-3– Busca e Apreensão 
Autor : BANCO ITAÚ S/A 
Advogado: DR. MARCO ANDRÉ CORDEIRO DOS SANTOS OAB/TO 3627 
Requerido: GINETO ALVES DOS SANTOS 

INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls.149). É o necessário relatório. DECIDO. Em regra a desistência da ação é 
ato jurídico-processual unilateral, onde o autor abdica da posição processual que ocupa. Com efeito, o art. 267, inciso VIII, do 
CPC estabelece a possibilidade de extinção do processo sem apreciação do mérito quando o autor desistir da ação.Ademais, 
tendo em conta que sequer inaugurou-se prazo para o oferecimento de resposta pelo requerido, a observância da exigência 
prevista no art. 267, §4°, do CPC é desnecessária.Fortes nesses argumentos, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 
APRECIAÇÃO DO MÉRITO, consoante determina o artigo 267, inciso VIII, do CPC.Sem custas. Após o trânsito em julgado, e 
cumpridas as formalidade legais, arquivem-se os autos. PRIC. Araguacema-TO., 28 de fevereiro de 2014. William Trigilio da Silva 
–Juiz de Direito.  
 
Fica  o ADVOGADO e as  PARTES intimados dos atos nos presentes autos.  
AUTOS Nº 2009.0007.0733-8– Monitória 
Autor : JOSÉ PORTO DO NASCIMENTO 
Advogado: DR. PAULO CESAR MONTEIROMENDES JUNIOR OAB/TO 1800 
Requerido: CASSIO CHARLES GOMES BORGES 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA (Fls.35). É o relatório. DECIDO. Acerca do não atendimento à determinação de 
emenda à petição inicial o CPC prevê: Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos 
arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o 
autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 
petição inicial.Como se não, o indeferimento da petição inicial dá causa à extinção do processo sem resolução de mérito, 
conforme estabelece o art. 267, inciso I, do CPC.Desse modo, tendo em conta que o requerente deixou sanar o vício que 
inquinava a exordial, a extinção do feito sem apreciação de seu mérito é medida que se impõe.Forte nesses argumentos, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 267, inciso I, do CPC.Sem custas.P.R.I.C. Após o 
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trânsito em julgado, e cumprida as formalidades legais arquivem-se os autos. Araguacema-TO., 28 de fevereiro de 2014. William 
Trigilio da Silva Juiz de Direito. 
 

ARAGUAÇU 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos n. 2009.0008.7790-0 
Ação: Previdenciária 
Requerente: Valdimar Abreu Valadares dos Santos 
Advogado: Dr. Rodrigo Alves da Silva Barbosa OAB/GO 25331 
Advogado: Dr. Emerson Gomes Paião OAB/GO 29900 
Requerido: INSS 
DESPACHO: FLS.102.  Manifeste a autora do Laudo de Estudo Sócio-Econômico de fls. 105 no prazo de cinco dias, requerendo 
o que entender de direito. Após, venham os autos conclusos Cumpra-se Araguaçu-TO.,19/02/2014. 
 
Autos n. 2011.0009.7830-9 
Ação: Civil Pública de Improbidade Administrativa 
Requerente: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Requerido: Adalberto  Leme de Andrade e Elzanir Cirquiera Barbosa 
Advogado: Dr. VALDINEZ FERREIRA DE MIRANDA OAB/TO 500 
FINALIDADE/INTIMAÇÃO–SENTENÇA FLS.950/964: “Diante do exposto, julgo a ação parcialmente procedente e por 
conseqüência, condeno ADALBERTO LEME DE ANDRADE nas seguintes penalidades: A) suspensão dos direitos políticos por 
05(cinco) anos; B) perda eventual cargo público que estiver exercendo quando esta sentença transitar em julgado; C) proibição 
de contratar com Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (03) anos e; D) pagamento de multa civil correspondente a 
40 (quarenta) vezes o valor da última remuneração percebida como prefeito do município de Sandolândia, acrescida de juros e 
correção monetária, montante que será apurado em liquidação de sentença e; E) pagamento de honorários advocatícios no 
montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e também condeno ELZANIR CIRQUIERA BARBOSA 
OLIVEIRA nas seguintes  penalidade: A) suspensão dos seus direitos políticos por 05 (cinco) anos; B) perda de cargo público 
que porventura estiver exercendo no momento do trânsito em julgado desta sentença; C) proibição de contratar com o poder 
público ou receber benefícios ou incentivos ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritária, pelo prazo de 03 (três) anos e; D) pagamento de multa civil correspondente a 40 (quarenta) vezes o 
valor da última  remuneração percebida como Secretária de Administração e Finanças do município de Sandolândia, acrescida 
de juros e correção monetária, montante que será apurado em liquidação de sentença e; E) pagamento de honorários 
advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando ambos os requeridos ainda condenado 
`pro rata` no pagamento das custas processuais resolvendo-se o méritos, nos termos do artigo 269, I, do código de Processo 
Civil. Retifiquem os registros, para ficar constando corretamente o nome da segunda requerida, ELZANIR CIRQUIERA 
BARBOSA. P.R.I.C. Araguaçu, 31 de março de 2014. Nelson Rodrigues da Silva – Juiz e Direito  
  
Autos de n. 2011.0008.7008-7 
Ação: Ordinária 
Requerente: Ana Meire Ribeiro Soares da Silva 
Adv. Charles Luiz Abreu Dias-OAB/TO 1.682 
Requerido: Banco Panamericano S/A 
Adv. Dr. José Martins – OAB/SP n. 84.314 
 
INTIMAÇÃO – DESPACHO de fls.43: "Manifestem as partes no prazo de cinco dias sobre a proposta de honorários periciais às 
fls. 46 no valor de R$ 1.000,00(um mil reais), bem como, para no prazo de cinco dias, indiquem assistente técnico e apresentem 
os quesitos.” Nelson Rodrigues da Silva - Juiz de Direito / Araguaçu-TO, 08 de abril de 2014. 
 
Autos n. 2009.0007.8076-0 
Ação: Aposentadoria 
Requerente: Maria Iracema da Silva 
Advogado: Dr. Ronam Antonio Azzi Filho OAB/TO 3606 
Requerido: Procuradoria Federal  
DESPACHO/SENTENÇA: FLS.91. O INSS concordou com os cálculos apresentados pelo (a) autor (fl. 90v.). Diante do exposto, 
homologo por sentença os cálculos apresentados pelo (a) exeqüente, fixando o valor da execução em R$27.392,90(vinte e sete 
mil e trezentos e noventa e dois reais e noventa centavos). Expeçam RPV´s ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos 
termos das planilhas de fls. 52 e 85/6. Intimem-se. Cumpra-se Araguaçu-TO.,18/02/2014..  
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Autos n. 2008.0011.0310-1 
Ação: Indenização 
Requerente: Dalma Régia Lemos Cabral Sabino de Souza 
Advogado: Dr. Jovino Alves de Souza Neto OAB/TO 4541-A 
Requerido: Hospital Modelo Regional  e outro 
Advogado: Dr. José Vieira OAB/GO 22.681-A 
DESPACHO/ SENTENÇA: Fls. 288 /291. Diante do exposto, julgo improcedente a ação indenizatória proposta por Dalma Régia 
Lemos Cabral Sabino de Souza contra Hospital Modelo Regional e Márcia Lopes Cardoso e por conseqüência, condeno a 
autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais –CPC- 
art20 § 4º), resolvendo-se o medito, nos termos do artigo 269,  I, do código de Processo Civil. P.R.I. Nelson Rodrigues da Silva – 
Juiz e Direito -Araguaçu-TO., 02/04/2014.  
 

ARAGUAINA 
2ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 2012.0005.0521-2 
Requerente: JOSÉ VALDIR PEREIRA DA SILVA 
Advogado: SAUL MARANHÃO ARAÚJO OLIVEIRA – OAB/TO 5159 
Requerido: BANCO BV FINANCEIRA S/A 
Advogado: CELSO MARCON – OAB/TO 4009-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5010971-45.2012.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO 
nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 7 de dezembro de 
2012. – (LJAG) 
 

3ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2010.0012.4973-6 – Reintegração de Posse 
Requerente(s):Raimunda Nonata Pires Azevedo  
Advogado(s): Dra Priscila Francisco da Silva – OAB/TO 2482-B Dra  Márcia Cristina  Aparecida Tadeu Nunes Figueiredo – 
OAB/TO 1319 
Requerido(s): Raimunda Nonata Pires Azevedo 
Advogado(s):Defensor Público 
Requerido(s):Cleane  Moura Santos 
Advogado(s): Não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº5000737-72.2010.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO 
nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização 
 
Autos nº 2010.0006.9465-5 – Ação de busca e apreensão  
Requerente: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 
Advogado(a):  Alexandre Iunes Machado – OAB/TO 4110 
Requerido(a): Larisse Nasser Costa  
Advogado(a): Carlos Francisco Xavier – OAB/TO 1622 
INTIMAÇÃO ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000734-20.2010.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO 
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nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Art. 1º - Determinar que os Cartórios 
das respectivas varas por onde tramitem as execuções em meio físico, antes de citar a parte executada para opor os embargos, 
digitalizem todo o processo, e insira –os no e-Proc/TJTO, a exemplo do que é feito atualmente com processos físicos com 
recursos para o Segundo Grau.Instrução Normativa nº1/2013. 
 
Autos nº 2010.0008.8062-9 – Ação declaratória  
Requerente: Larisse Nasser Costa  
Advogado(a): Carlos Francisco Xavier – OAB/TO 1622 
Requerido(a): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 
Advogado(a):  Alexandre Iunes Machado – OAB/TO 4110 
INTIMAÇÃO ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000736-87.2010.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO 
nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Art. 1º - Determinar que os Cartórios 
das respectivas varas por onde tramitem as execuções em meio físico, antes de citar a parte executada para opor os embargos, 
digitalizem todo o processo, e insira –os no e-Proc/TJTO, a exemplo do que é feito atualmente com processos físicos com 
recursos para o Segundo Grau.Instrução Normativa nº1/2013. 
 

1ª Vara Criminal 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 16.715/09– AÇÃO PENAL. 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO. 
Acusado: Thiago Loiola Rodrigues 
Advogado: Dr.Auridéia Pereira Loiola – OAB/TO 2266  
Intimação: Fica a advogada constituído do denunciado intimado da audiência designada para o dia 16 de maio de 2014 às 15:00 
hs, que se realizará nesta Comarca de Araguaína-TO, referente aos autos acima mencionados. 
 
AUTOS: 2012.0005.9966-7– AÇÃO PENAL. 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO. 
Acusado: Jorge Lucas de Moura Fé 
Advogada: Dr.Márcia Cristina Aparecida Tadeu Nunes de Figueiredo – OAB/TO 1.319.   
Intimação: Ficam os advogados constituídos do denunciado intimado da audiência designada para o dia 12 de maio de 2014 às 
14:00 hs, que se realizará nesta Comarca de Araguaína-TO, referente aos autos acima mencionados. 
 

2ª Vara Criminal Execuções Penais 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos: 2010.0005.0315-9/0 
Reeducando: José Nilton de Paiva  
Advogado: Dr. Riths Moreira Aguiar OAB/TO 4243 
OBJETO (fl. 153/154): Intimo V. Sª para tomar ciência da decisão de fls. 153 e 154. Cuja parte dispositiva transcrevo: “Diante do 
exposto, defiro os pedidos, autorizando: a) que o reeducando somente se recolha aos sábados às 19:00 horas, enquanto 
perdurar a necessidade do empregador. O reeducando deverá juntar declaração do empregador acerca de necessidade relatada; 
b) Autorizo que o reeducando somente se recolha às 21:00 horas (exceto aos sábados, quando o recolhimento deverá ocorrer às 
19:00 horas), a fim de permanecer com sua família; c) Autorizo que o reeducando somente se recolha durante os próximos cinco 
domingos às 19:00 horas, a fim de que possa reformar sua residência. A presente decisão terá natureza de ofícios e salvo 
conduto. Araguaína, 26 de março de 2014. Herisberto e Silva Furtado Caldas – Juiz Substituto.” 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 2012.0000.9793-9/0 
AÇÃO:DIVÓRCIO 
REQUERENTE: L.C.F 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. WANDER NUNES DE RESENDE, OAB/TO 657 e DRA. MAIARA BRANDÃO DA SILVA 
REQUERIDO: A.C.F. 
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CURADOR: DR. EDESIO DO CARMO PEREIRA, OAB/TO 219-B 
SENTENÇA (FL. 37 e 38-Parte dispositiva): „POSTO ISTO DEFIRO o pedido da inicial, para decretar o divórcio de LUIZ 
CARLOS FERREIRA E APARECIDA CAVALINI FERREIRA, com fulcro no artigo 226, § 6º da CF/88, após a promulgação da 
Emenda Constitucional nº 66/10, declarando EXTINTO o vinculo matrimonial então existente. Após, expeça-se o mandado de 
averbação ao Cartório de Registro Civil competente e, em conseqüência, decreto a extinção do feito nos termos do artigo 269,I, 
do Código de Processo Civil. Em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe.Sem custas. Publique-se.Registre-se.Intimem-
se.Araguaína-TO., 21 de março de 2014.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito. 
  
AUTOS Nº 2011.0004.6470-4/0 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
REQUERENTE:  SAMARA CRISTINA SOARES LIMA FORTALEZA. 
ADVOGADO: MHOAB KHAYAN AZEVEDO LIMA (OAB 5491/TO) 
REQUERIDO: ANTONIO EDILSON BEZERRA FORTALEZA LIMA. 
OBJETIVO: INTIMAR o  Advogado do autor sobre despacho de fls 58 dos presentes autos. 
 
 

2ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito da 2º vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. Faz saber a todos quantos o presente edital de intimação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este juízo a respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de 
Investigação de Paternidade, processo de nº 2012.0002.1215-0, requerido por Maicon Henrique Gonçalves Lira em desfavor de 
Carlito Costa Cunha; sendo presente para intimar a genitora do autor Sra. Maria Rita Gonçalves Lira, brasileira, lavradora, 
portadora do RG nº 204.022 2ª via SSP/TO e CPF/MF nº 625.291.961-68, residente em lugar incerto e não sabido, para no prazo 
de 48h manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Tudo de conformidade 
com o r. despacho a seguir transcrito:”Defiro a cota de fls. 50.Intime-se via edital, após conclusos para prolação da sentença 
extintiva. Araguaína, 18 março de 2014.(Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito”. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça deste Estado e afixado 
no átrio do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 de abril de 2014. 
Eu, I.P.M.Escrivã, digitei e subscrevi. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito da 2º vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. Faz saber a todos quantos o presente edital de intimação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este juízo a respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de 
Revisional de Alimentos com Pedido de Liminar, processo de nº 2011.0012.3371-4, requerido por Aldivan Pereira Feitosa em 
desfavor de Ewerton Costa Feitosa; sendo presente para intimar o autor Sr. Aldivan Pereira Feitosa, brasileiro, separado, 
mecânico, residente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 48h manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob 
pena de extinção sem resolução do mérito. Tudo de conformidade com o r. despacho a seguir transcrito:”Intime-se a parte autora 
via edital, para, no prazo de 48 horas, manifestar se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem 
resolução do mérito. Araguaína, 18 março de 2014.(Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito”. E para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça deste Estado e 
afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 de abril de 
2014. Eu, I.P.M.Escrivã, digitei e subscrevi. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito da 2º vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. Faz saber a todos quantos o presente edital de intimação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este juízo a respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de 
Remoção e Substituição de Curador, processo de nº 2012.0004.6718-3, requerido por Marina Ananias dos Santos em desfavor 
de Doraci Soares Santos; sendo presente para intimar a autora Sra. Marina Ananias dos santos, brasileira, casada, do lar, 
portadora do CPF/MF nº 243.542.282-20, residente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 48h manifestar interesse no 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Tudo de conformidade com o r. despacho a seguir 
transcrito:”Intime-se a parte autora por edital, na forma da lei, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 
48 horas, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Após, colha-se o parecer Ministerial. Cumpra-se. Araguaína, 20 janeiro 
de 2014.(Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito”. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
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presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça deste Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e 
passado, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 de abril de 2014. Eu, I.P.M.Escrivã, digitei e 
subscrevi. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito da 2º vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. Faz saber a todos quantos o presente edital de intimação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este juízo a respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de 
Execução de Pensão Alimentícia por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, processo de nº 2012.0002.1354-8, requerido por 
Caio Felipe Videla de Oliveira Sousa em desfavor de Helio Marcos Ferreira de Souza; sendo presente para intimar a genitora do 
autor Sra. Joanilde Vilela de Oliveira, brasileira, solteira, servidora pública, portadora do RG nº 272.232 SSP/TO e CPF/MF nº 
794.154.401-63, residente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 48h manifestar interesse no prosseguimento do feito, 
sob pena de extinção sem resolução do mérito. Tudo de conformidade com o r. despacho a seguir transcrito:”Acolho o parecer 
Ministerial de fls. 59. Intime-se a parte exeqüente por edital, na forma da lei, para manifestar interesse no prosseguimento do 
feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Araguaína, 14 janeiro de 2014.(Ass.) 
Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito”. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o 
qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça deste Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado, nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 de abril de 2014. Eu, I.P.M.Escrivã, digitei e subscrevi. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito da 2º vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. Faz saber a todos quantos o presente edital de intimação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este juízo a respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de 
Alimentos com Pedido Liminar de Alimentos, processo de nº 2009.0010.3665-8, requerido por Marco Antonio Cunha Castro 
Gonçalves em desfavor de Thiago Costa Gonçalves; sendo presente para intimar a genitora do autor Sra. Ana Paula Cunha 
Castro, portadora do RG nº M-101.504 SSP/MG e CPF/MF nº 047.998.686-08, residente em lugar incerto e não sabido, para no 
prazo de 48h manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Tudo de 
conformidade com o r. despacho a seguir transcrito:”Intime-se a parte autora por edital na forma da lei, para, no prazo de 48 
horas, manifestar se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Após, 
colha-se o parecer Ministerial. Cumpra-se. Araguaína, 12 março de 2014.(Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito”. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça deste Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 08 de abril de 2014. Eu, I.P.M.Escrivã, digitei e subscrevi. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito da 2º vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. Faz saber a todos quantos o presente edital de intimação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este juízo a respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de 
Execução de Pensão Alimentícia, processo de nº 2007.0003.2536-6, requerido por William Gomes Siqueira e Outros em desfavor 
de Dauri Bezerra Farias; sendo presente para intimar a genitora do autor Sra. Dinalzira Gomes Siqueira, brasileira, solteira, 
doméstica, residente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 48h manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob 
pena de extinção sem resolução do mérito. Tudo de conformidade com o r. despacho a seguir transcrito:”Considerando  o teor da 
certidão de fls. 60, determino a intimação da parte autora por edital, na forma da lei, para manifestar interesse no prosseguimento 
do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Após, colha-se o parecer Ministerial. Intime-se e 
cumpra-se. Cumpra-se. Araguaína, 10 março de 2014.(Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito”. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça deste 
Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 
de abril de 2014. Eu, I.P.M.Escrivã, digitei e subscrevi. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
A Doutora Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito da 2º vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. Faz saber a todos quantos o presente edital de intimação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este juízo a respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de 
Curatela, processo de nº 2009.0001.0288-6, requerido por Priscila Alves Mangueira Neske em desfavor de Josoé Fernando 
Neske; sendo presente para intimar a curatelada Sra. Adelori Mroginski, brasileira, separada, portadora do RG nº 1011130672 
SSP/RS e CPF/MF nº 356.984.110-34, residente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 10(dez) dias, informar acerca 
da atual condição do curatelado, especialmente, se persiste, em decorrência da falta de conciência/discernimento, a necessidade 
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da curatela, apresentando documentos (médicos) comprobatórios, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Tudo de 
conformidade com o r. despacho a seguir transcrito:”Acolho o parecer Ministerial de fls. 69. Intime-a a mãe do curatelado, via 
edital, nos termos do despacho de fls. 61. Cumpra-se. Araguaína, 12 março de 2014.(Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza 
de Direito”. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no 
Diário da Justiça deste Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 08 de abril de 2014. Eu, I.P.M.Escrivã, digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS  
A Doutora Renata Tereza da Silva, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Família da cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania se processam os autos de Investigação de Paternidade, processo nº. 2007.0006.0070-7/0, ajuizado 
por Kauã Cunha Araújo em desfavor de Raimundo Pereira dso Santos; sendo o presente para citar o Srº. Raimundo Pereira dos 
Santos, brasileiro, solteiro, servente, residente em lugar incerto não sabido, para todos os termos da ação em epígrafe, e, 
querendo, contestá-la no prazo de 15 dias, contados a partir da publicação e juntada deste aos autos, advertindo-o de que não o 
fazendo, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados na vestibular pelo autor que em síntese foi o seguinte: “a genitora 
viveu maritalmente com o requerido cerca de dois anos, estando separada de fato mais de três anos, deste relacionamento 
nasceu o menor Kauã Cunha Araújo, o menor nasceu depois da separação do menor, a genitora tentou de todas as formas fazer 
com que o requerido registrasse seu filho mais todas as tentativas foram inúteis, desde do nascimento a autora vem mantendo 
sozinha o filho. Requereu a citação da requerida via editalícia, os benefícios da gratuidade judiciária, a oitiva do Ministério 
Público. Pela MMª. Juíza foi exarado à folha 43, o seguinte despacho: “Acolho o parecer Ministerial por edital, na forma da lei, 
para os termos da presente ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e 
confissão. Transcorrido o lapso temporal, sem manifestação da parte, nomeio como curador especial ao réu o procurador que 
atua no Núcleo de Prática Jurídica do ITPAC, Dr. Marcos Paulo Goulart Machado, para apresentar contestação no prazo legal. 
Cumpra-se. Araguaína 30/01/2014. (Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito”.  E para que ninguém alegue  
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual  deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no 
átrio do fórum local.  DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 de abril de 2014. 
Eu,_______________, I.P.M.Escrivã, que o digitei, subscrevi. 

 

1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
REPUBLICAÇÃO 
Autos nº 2012.0001.5430-4 – INDENIZAÇÃO  
Requerente: FERNANDA DA SILVA LIMA 
Advogado: FABIANO CALDEIRA LIMA 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Procurador: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
DESPACHO: Fls. 59 – “Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 
Intime-se.”  
 

2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2011.0008.9914-0/0 – MANDADO DE SEGURANÇA     
Impetrante: IANA RAMOS DA SILVA   
Advogado (a): Dr. Clayton Silva, OAB/TO 2126  
Impetrado: Prefeito Municipal de Araguaína/TO 
Procurador (a): Dra. Luciana Ventura, OAB/TO 3698A 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5001123-68.2011.827.2706 . Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, sendo obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos -processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
AUTOS: 2008.0007.5024-3/0 – AÇÃO DE COBRANÇA    
Requerente: HAUBERT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA  
Advogado (a): Dr. Orli Carlos Marmitt,OAB/RS 70.358  



ANO XXVI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3323 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 09 DE  ABRIL DE 2014 12 

 

 
 

Requerido: MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS 
Procurador (a): Dr. André Luiz Barbosa Melo, OAB/TO 1118   
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000364-12.2008.827.2706 . Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, sendo obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos -processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
AUTOS: 2010.0005.5253-2/0 – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO    
Requerente: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA  
Procurador (a): Dra. Luciana Ventura, OAB/TO 3698A  
Requerido: SIRLENE BORGES ARANTES 
Advogado (a): Dr. Clayton Silva, OAB/TO 2126  
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000544-38.2002.827.2706 . Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, sendo obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos -processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
AUTOS: 2011.0009.3025-0/0 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA   
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
Requerente: MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ 
Procurador: Dr. Raimundo Fidelis Oliveira Barros, OAB/TO 2274  
Requerido: NORALDINO MATEUS FONSECA 
Advogado (a): Dr. Romulo Noleto Passos, OAB/TO 4654  
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5001122-83.2011.827.2706 . Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, sendo obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos -processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 

Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 71/2014 
Autos: nº 2013.0000.0014-3 
Espécie: Denúncia 
Denunciado: Jose Henrique Pereira de Miranda. 
ADVOGADO (A)(S): Agnaldo Raiol Ferreira Sousa, OAB/TO 1792  
Fica(m) o(s) advogado(s) intimado(s) para no prazo legal apresentar resposta a acusação 
 

Juizado Especial Cível 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA  
Ação: Cominatória (obrigação de fazer) c/c pedido de tutela específica liminar nº  24.752/2012 
Reclamante:  Andre Francelino de Moura    
Advogado(a):  João José  Dutra Neto  OAB/TO.5.109  
Reclamado(a). Banco do Brasil S.A. 
Advogado: Louise Rainer Pereira Gionedis OAB/PR 8.123  
FINALIDADE- INTIMAR  as partes e  advogados da sentença em sua parte final a seguir transcrita: "ISTO POSTO, por tudo mais 
que dos autos consta, com espeque no art. 269, I, do mesmo diploma legal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, e com 
fundamento no art. 461, do Código de Processo, ratifico a decisao de antecipação de tutela em sua integralidade, inclusive com 
referência à multa arbitrada e, em consequência determino que o requerido renove os limites do cheque executivo no valor 
mencionado na inicial, caso ainda não tenha sido cumprida decisão antecipatória. Indefiro o pedido de repetição de indébito 
(pagamento em dobro). E julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários nessa fase, 
Art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Transitada em julgado, intime-se o demandado para cumprir a 
sentença no prazo de 15 dias no que pertine ao pedido de obrigação de fazer, caso ainda não tenha sido cumprida a antecipação 
de tutela. Cumprida a sentença, arquivem-se os autos com as devidas baixas. 
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Ação: Cominatória (obrigação de fazer) c/c pedido de tutela específica liminar nº  24.752/2012 
Reclamante:  Andre Francelino de Moura    
Advogado(a):  João José  Dutra Neto  OAB/TO.5.109  
Reclamado(a). Banco do Brasil S.A. 
Advogado: Louise Rainer Pereira Gionedis OAB/PR 8.123  
FINALIDADE- INTIMAR  as partes e  advogados do despacho proferida a seguir transcrito:  “ Considerando que a resolução 
14/2013, realmente vedou a publicação de sentenças no período de 20 de dezembro de 2013 a 20 de janeiro de 2014, para 
evitar prejuízo às partes reconsidero o despacho de fls. 105, torno sem efeito a publicação de fls. 97, e determino a republicação 
da sentença de fls. 93/95”. 
 
Ação: De Indenização por Dano  Morais  e Materiais n°  24. 481/2012 
Reclamante: Elizabete Alves Guimarães 
Advogado(a):  Adilson Freitas Lopes -  OAB- To.  4. 968 
Reclamado(a): Banco Bradesco 
Advogado:  Luma Mayara de Azevedo Gevigier  Emmerich  OAB/To. 5.143-B 
FINALIDADE- INTIMAR as partes e  advogado do despacho proferido a seguir transcrito: Trata-se de recurso inominado 
manejado  pela parte requerida. O recurso é próprio e tempestivo. Está devidamente preparado. Recebo–o no seu efeito 
devolutivo, eis que não seria o caso de cumprimento imediato da sentença. Intime-se a parte recorrida para no prazo de 10(dez) 
apresentar as contrarrazões. Juntada as contarrazões  da parte recorrida ou decorrido o prazo sem estas,  remetam-se os autos 
à Turma Recursal com as cautelas de estilo. Intime-se. 
 
Ação: Repetição de  Indébito C/C Reparação  de Danos  n°  23.264/2012 
Reclamante:  Fernando Emilia Salvador Feltrim 
Advogado(a):   Fernando Marchesini    OAB-To. 2..188 
Reclamado(a): Itaucard Financeira 
Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva  OAB/To. 4.867-A 
FINALIDADE- INTIMAR as partes e  advogado do despacho proferido a seguir transcrito: Trata-se de recurso inominado 
manejado  pela parte requerida. O recurso é próprio e tempestivo. Está devidamente preparado. Recebo–o no seu efeito 
devolutivo, eis que não seria o caso de cumprimento imediato da sentença. Intime-se a parte recorrida  para no prazo de 10(dez) 
dias apresentar as contrarrazões. Juntadas as contrarrazões da parte recorrida ou decorrido o prazo sem estas, remetam-se os 
autos à Turma Recursal com as cautelas  
 
Ação: De Indenização Por Danos Morais e Materiais  n°  23.159/2012 
Reclamante:  Francisca de  Souza  Correia /Outro  
Advogado(a): André  Francelino de Moura OAB-To. 2621 
Reclamado(a):  Silma Correa /Nobre Seguradora do Brasil S.A e L.C dos S. Silva Turismo 
Advogado:   Rafael Siffert Girund do nascimento  OAB/TO 29708-A 
FINALIDADE- INTIMAR as partes e  advogados do despacho proferido a seguir transcrito:  Trata-se de recurso inominado 
manejado  pela parte requerida. O recurso é próprio e tempestivo. Está devidamente preparado. Recebo–o no seu efeito 
devolutivo, eis que não seria o caso de cumprimento imediato da sentença. Intime-se a parte recorrida para no prazo de 10(dez) 
dias apresentar as contrarrazões. Juntadas as contrarrazões da parte recorrida ou decorrido o prazo 10 (dez) sem estas,  
remetam-se os autos á Turma Recursal com as cautelas de estilo. Intime-se. 
 
Ação:  De Reparação Por Danos Morais   n°. 22.771/2011 
Reclamante:   Cleithon Carlos tavares dos Santos   
Advogado(a):  Wanderson Ferreira dias  -  OAB/To.  4. 167 
Reclamado(a): Jose Pereira da Cruz Junior  
Advogado:(s)  João José  Dutra Neto  OAB/To. 509  
FINALIDADE- INTIMAR as partes e advogados do despacho proferido a seguir transcrito: Trata-se de recurso inominado 
manejado  pela parte autora. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a assistência judiciária  gratuita. Recebo-o no seu efeito 
devolutivo. , eis que não seria o caso de cumprimento imediat o da sentença. Intime-se a parte recorrida para no prazo de 
10(dez) dias apresentar as contrarrazões. Juntadas as contrarrazões da parte recorrida ou decorrido o prazo, sem estas, 
remetam-se os autos  à Turma Recursal com as cautelas de estilo. Intime-se 
 
Ação: De  Indenização Por Danos Causados  em Acidente de  Veículo  C/C  Lucros  Cessantes  n° 24. 281/2012 
Reclamante:  Joselia Sousa Cavalcante   
Advogado(a):  Cabral Santos Gonçalves  -  OAB/TO 448 
Reclamado(a): Fernando da Silva Fernandes /Seguradora Porto  Seguro Seguros 
Advogado:(s)   Katyusse Karlla de Oliveira Monteiro Alencastro  Veiga OAB/To. 20.818. 
FINALIDADE- INTIMAR as partes e advogados do despacho proferido a seguir transcrito: Trata-se de recurso inominado 
manejado  pela parte requerida. O recurso é próprio e tempestivo. Está devidamente preparado. Recebo-o no seu efeito 
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devolutivo, eis que não seria o caso de cumprimento imediato da sentença. Intime-se a parte recorrida para no prazo de 10(dez) 
dias apresentar as contrarrazões. Juntadas as contrarrazões da parte recorrida ou decorrido  o prazo sem estas, remetam-se os 
autos  à Turma Recursal com as cautelas de estilo. Intime-se 
 
Ação: De  Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos  Morais  e Materiais c/c Antencipação de Tutela Antencipada –
Exclusão do Nome  dos Registros do Serasa/SPC n°  17.764/2009 
Reclamante: Aparecida   Eliane da Silva. 
Advogado(a): Rainer  Andrade  Marques 
Reclamado(a):IBPEX- INST. Bras.de Pós-Graduação e Ext. S/A  
Advogado(a): Shekyng Ramos Ling e outros OAB/PR 47.349 
FINALIDADE- INTIMAR as partes e  advogados do despacho proferido a  seguir transcrito: Trata-se de recurso inominado 
manejado  pela parte autora. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a assistência judiciária  gratuita. Recebo-o no seu efeito 
devolutivo,eis que não seria o caso de cumprimento imediato da sentença. Intime-se a parte recorrida para no prazo de 10(dez) 
dias apresentar as contrarrazões. Juntada  as contrarrazões.  Da parte decorrida ou decorrido  o prazo sem estas,  remetam-se 
os autos á Turma Recursal com as cautelas de estilo. Intime-se 
 
Ação: Declaratória de Inexistencia de Débito c/c  Pedido Cominatório (Obrigação de Fazer ) c/ Pedido de Tutela 
Especifica Liminar  c/c  Reparação de Danos Morais.  n° 19.588/2010. 
Reclamante:  Francisco Furtado de Souza 
Advogado(a):  Celtins   OAB/TO.   
Reclamado(a):Revest Stone Marmoraria     
Advogado:  OAB/To. 4635  
FINALIDADE- INTIMAR  as partes e  advogados do despacho proferido a seguir transcrito: Trata-se de recurso inominado 
manejados concomitantemente  pela parte requerente e pela parte requerida. Os recursoss são próprios e tempestivos. Está 
devidamente preparado o recurso da parte requerida. Defiro assistência  judiciária gratuita para a parte autora. Recebo-os no seu 
efeito devolutivo, eis que não seria o caso de cumprimento imediato da sentença. Intime-se as partes recorridas para no prazo de 
10 dias apresentarem as contrarrazões. Juntada ou decorrido o prazo sem estas,  remetam-se os autos á Turma Recursal com 
as cautelas de estilo. Intime-se 
 
Ação: Indenização Nº  21.102/2011 
Reclamante:  Heloisa Helena Rodrigues Garcia    
Advogado: (a) Ricardo Ferreira de Rezende  OAB/To.  4.342 
Reclamado: (a)  Vilton Gomes de Sousa   
Advogado:(a)  Lara Carvalho Naves  – OAB/TO 5722 
FINALIDADE: INTIMAR as partes e  advogados do despacho proferida a seguir transcrito:  Trata-se de recurso inominado 
manejado  pela parte autora. O recurso é proprio e tempestivo. Defiro a assistência judiciária  gratuita. Recebo-o no seu efeito 
devolutivo, eis que não seria o caso de cumprimento imediato da sentença. Intime-se a parte recorrida para no prazo de 10(dez) 
dias apresentar as contrarrazões. Juntadas as contrarrazões da parte recorrida ou decorrido o prazo sem estas, remetam-se os 
autos à Turma Recursal com as cautelas de estilo. Intime-se 
 
Ação: Indenização por Danos Morais nº  21.707/2011 
Reclamante:  Orlanda Rodrigues de Sousa/ Outros    
Advogado(a):  André Francelino deMoura OAB/To. 4787  
Reclamado(a). Transporte Cruzado Ltda. 
Advogado: Andrea de Oliveira Ferreira Bayer OAB/To. 12870  
 FINALIDADE- INTIMAR  as partes e  advogados do despacho proferida a seguir transcrito:  Trata-se de recurso inominado 
manejado  pela parte autora. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a assistência judiciária gratuita. Recebo-o no seu efeito 
devolutivo, eis que não seria o caso de cumprimento imediato da sentença. Intime-se a parta e recorrida para no prazo de 
10(dez) dias apresentar as contrarrazões.Juntadas as contrarrazões da parte recorrida ou decorrido o prazo sem estas, 
remetam-se os autos  à Turma Recursal  com as cautelas de estilo. Intime-se. 
 

Juizado Especial da Infância e Juventude 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
OBRIGAÇÃO DE FAZER, nº 0005042-48.2014.827.2706 
Requerente: J. P. DA S. N. 
Requerido: Estado do Tocantins. 
ADVOGADO: Dr. André Luiz de M. Gonçalves – OAB/4103/TO., 
INTIMAÇÃO DO DESPACHO EVENTO 03: “...Sem prejuízo, intime-se o Estado do Tocantins, 
via Diário da Justiça, para apresentar manifestação prévia, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 
Intimem-se. Cumpra-se. 
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Araguaína/TO, 08 de abril de 2014. Deuzamar Alves Bezerra – Juiz de Direito. 
 
 

ARAGUATINS 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2010.0004.1429-6 
Ação: Interdito Proibitório 
Requerente: JOÃO ALVES DE SOUSA 
Advogado: Dr. João de Deus Miranda R. Filho OAB-TO 1354 
Requerido: RAIMUNDO LAURINDO PEREIRA 
Fica o procurador da parte autora intimado para no prazo de 05(cinco) dias manifestar sobre a certidão da lavra do Sr. Oficial de 
Justiça. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. mandado, e aí sendo saí em diligência até a cidade na 
Alameda 01, 785, Vila Cidinha, nesta cidade e lá estando DEIXEI DE CITAR RAIMUNDO LAURINDO PEREIRA por não mais 
residir naquele endereço, residindo ali seu sobrinho João Laurindo que não sabe do paradeiro do seu tio, o que devolvo ao 
Cartório para providências. Araguatins 26 de março de 2014. Pedro Alcântara M. de Oliveira – Oficial de Justiça.  
 
Autos nº 2012.0000.4831-8 
Ação: Previdenciária 
Requerente: ANA LUCIA DA COSTA SILVA 
Advogado: Dr. Eder Cesar de Castro Martins OAB-TO 3607 
Requerido: INSS 
Fica o procurador da parte autora intimado para no prazo de 05(cinco) dias manifestar sobre o laudo médico de fls. 56/57 e 
Manifestação do INSS de fls. 59/60.  
 

Vara de Família e Sucessões 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Autos 5001112-02.2012.827.2707 1ª Publicação 
Ação: Interdição. Requerente: Milton Pereira de Sousa. Interditando: Luis Silva Sousa. Sentença:(...) Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido de substituição formulado na inicial e, por conseguinte, removo BELINA SILVA SOUSA da função de 
curadora do interditado LUIS SILVA SOUSA, nomeando, em seu lugar o requerente MILTON PEREIRA DE SOUSA, que deverá 
prestar o compromisso no sentido de bem desempenhar o encargo ora imposto. Lavre-se o termo de curatela, do qual  deverá 
constar as advertências do art. 919 do CPC. Inscreva-se a presente sentença no Registro Civil, cumprindo-se o disposto nos 
arts. 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Sem custas, face o deferimento da assistência 
judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado certificado nos autos, arquive-se dando baixa 
na distribuição  e demais cautelas legais. Araguatins/TO, 04 de dezembro de 2013. (a) Dra. Nely Alves da Cruz-Juíza de Direito 
em Substituição. 

ARAPOEMA 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº. 2009.0010.9439-9 (583/09) – COBRANÇA 
Requerente: CARLOS ROBERTO DA SILVA 
Advogado: Dr. Edson da Silva Souza OAB/TO 2.870 
Requerido: MUNICÍPIO DE ARAPOEMA/TO 
Advogado: Dr. Gustavo Borges de Abreu OAB/TO 4805A 
Despacho: “Defiro o pedido do requerido e redesigno a audiência para o dia 30.04.2014, às 11hs. Intimem-se. Cumpra-se..” 
 
EDITAL 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
2009.0008.1104-6 (912/09) 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, desta Comarca de 
Arapoema – To., na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este meio CITA, JÚNIOR MONTEIRO DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, 
de todos os termos da presente Ação de Alimentos, bem como INTIMA a comparecer na audiência de conciliação, instrução e 
julgamento, designada para o dia 30/04/2014, às 14h, podendo nela oferecer contestação, se quiser, sob pena de revelia, 
podendo ainda, produzir prova testemunhal, no máximo de 03 (três) testemunhas. Fixo os alimentos provisórios no valor 
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correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, que deverá ser pago até o dia 10 do mês subseqüente ao 
vencido diretamente a genitora do credor; Autos nº 2009.0008.1104-6 (912/09), proposta por J. G. T. de A., menor representado 
por sua genitora a Sra. DERLANNE JESSICA BATISTA TOLEDO, brasileira, solteira, estudante, residente e domiciliada na Rua 
Castro Alves, 538, Setor Santa Rosa, Arapoema/TO. Tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: “Defiro o requerimento 
do autor. Designo audiência para  o dia 30/04/2014, às 14h, mantendo-se os demais termos do despacho de fls. 11. Intime-se. 
Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Arapoema, 27 de março de 2014. Rosemilto Alves de Oliveira. Juiz de Direito”. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no 
Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, 
Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de abril do ano dois mil e quatorze (01/04/2014). Eu ________, Volnei Ernesto 
Fornari, Escrivão, digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO DE VINTE DIAS 
2009.0009.8581-8 (941/09) 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, desta Comarca de 
Arapoema – To., na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este meio CITA, CLÉSIO EDIMAR DE LIMA, brasileiro, estado civil ignorado, residente e domiciliado em lugar incerto e não 
sabido, de todos os termos da presente Ação de Alimentos, bem como INTIMA a comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, designada para o dia 30/04/2014, às 14h e 15min, podendo nela oferecer contestação, se quiser, sob 
pena de revelia, podendo ainda, produzir prova testemunhal, no máximo de 03 (três) testemunhas. Fixo os alimentos provisórios 
no valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo vigente, que deverá ser pago até o dia 10 do mês 
subseqüente ao vencido diretamente a genitora do credor; Autos nº 2009.0009.8581-8 (941/09), proposta por H. da S. L., menor 
representado por sua genitora a Sra. LUCINEIA SILVA SANTOS, brasileira, solteira, doméstica, residente e domiciliada na Rua 
Messias Costa, 1455, Centro, Pau D‟arco/TO. Tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: “Defiro o requerimento retro. 
Designo audiência para  o dia 30/04/2014, às 14h15min, mantendo-se os demais termos do despacho de fls. 12. Intime-se. 
Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Arapoema, 27 de março de 2014. Rosemilto Alves de Oliveira. Juiz de Direito”. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no 
Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, 
Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de abril do ano dois mil e quatorze (01/04/2014). Eu ________, Volnei Ernesto 
Fornari, Escrivão, digitei e subscrevi. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Escrivania Cível 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Processo nº 2009.0009.9845-6/0 
Ação Reclamação Trabalhista 
Reclamante: Alex Faria Rodrigues 
Advogado: Antonio Alves Teixeira, inscrito na OAB/TO, sob o nº 5.510 
Reclamado: Município de São Sebastião do Tocantins/TO 
Advogado: Aleks Holanda da Silva, inscrito na OAB/TO, sob o nº 5.389 
INTIMAÇÃO/DECISÃO – fica o advogado da parte reclamada, intimado para no prazo legal, apresentar as alegações finais. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 2011.0005.9502-7/0), tendo como exeqüente Fazenda 
Pública Estadual, e como executado Jonas Vieira de Mendonça, sendo o presente para INTIMAR o executado JONAS 
VIEIRA DE MENDONÇA, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de trinta (30) dias, pagar as custas 
inicias e finais, nos termos dos artigos 285 e 319, CPC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital 
que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Augustinópolis-TO, aos 09 de abril de 2014. Eu, Maria Neuza dos Santos Silva, Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. 
Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito.  
 

AXIXÁ 
1ª Escrivania Cível 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
PROCESSO Nº 2011.0012.2975-0/0 – AÇÃO DE COBRANÇA  
REQUERENTE: J. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA ME 
ADVOGADO: DR. JOSÉ FÁBIO DE ALCÂNTARA SILVA – OAB/TO 2234   
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS/TO  
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ADVOGADO: DR. FRANCISCO GILSON DE MIRANDA – OAB/TO 888-A 
DECISÃO: “Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, RECEBO, somente nos efeitos devolutivos e suspensivo 
(CPC, art. 520), o recurso interposto. INTIME-SE a parte apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões. 
Em seguida, com ou sem a peça de resposta recursal, não havendo recurso adesivo, REMETAM-SE o feito ao Juízo ad quem. 
Intime-se. Cumpra-se. Axixá do Tocantins/TO, 07 de abril de 2014. JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito.” 
 
PROCESSO Nº 2012.0000.7578-1/0 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT  
REQUERENTE: FABIANA FIRMINO CASTRO 
ADVOGADO: DRS. CARLOS RANGEL BANDEIRA BARROS – OAB/MA 7080 e DÁVIO SÓCRATES DE SOUSA 
NASCIMENTO – OAB/MA 7082   
REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A  
ADVOGADO: DR. JACÓ CARLOS SILVA COELHO – OAB/TO 3678-A 
DECISÃO: “Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, RECEBO, somente no efeito devolutivo (Lei n. 9.099/95, art. 
43), o recurso interposto. Intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo acima, 
com ou sem a peça de resposta recursal, remetam-se os autos ao Juízo ad quem. Intimem-se. Cumpra-se. Axixá do 
Tocantins/TO, 04 de abril de 2014. JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito.” 
  
PROCESSO Nº 2011.0005.3205-0/0 – AÇÃO DE COBRANÇA  
REQUERENTE: SILVÉRIO LOPES BARBOZA 
ADVOGADO: DR. ROBSON ADRIANO B. DA CRUZ– OAB/TO 3904   
REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A  
ADVOGADO: DR. JACÓ CARLOS SILVA COELHO – OAB/TO 3678-A 
DECISÃO: “Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, RECEBO, somente no efeito devolutivo (Lei n. 9.099/95, art. 
43), o recurso interposto. Intimem-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo acima, 
com ou sem a peça de resposta recursal, remetam-se os autos ao Juízo ad quem. Intimem-se. Cumpra-se. Axixá do 
Tocantins/TO, 07 de abril de 2014. JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito.” 
 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo relacionados. (Intimações conforme o 
Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
PROCESSO Nº 2009.0004.7818-5/0 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO  
REQUERENTE: LILIANE DE ALMEIDA MORAIS 
ADVOGADO: DR. LUIZ ALBERTO AVELAR DOS SANTOS – OAB/MA 4845   
REQUERIDO: MEGAINFO COMPUTAÇÕES LTDA  
ADVOGADO: DR. MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS – OAB/TO 1671-A 
REQUERIDO: SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA 
ADVOGADOS: DRS. MARCELO MATTOS TRAPNELL – OAB/SP 149.733, MÍRIAN NAZÁRIO DOS SANTOS – OAB/TO 1313-
A e outros  
DESPACHO: “Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o que entende 
devido, sob pena de se declarar extinta a obrigação, nos termos do art. 794, I, do CPC. Após o decurso do prazo, à conclusão. 
Axixá do Tocantins, 07.04. 2014. JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito.” 
 

COLINAS 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos n. 2007.0005.7106-5 – GSB. 
Ação: Declaratória nulidade ato jurídico – cancelamento registro de imóvel.  
Requerente: Artefatos de Arame Artok LTDA. 
Advogado: Affonso Celso Leal de Mello Junior OAB – TO 2341. 
Requeridos: Ipolito Ferreira de Freitas. 
 Lucineide de Sousa da Silva Araújo. 
 Cartório de Registro de Imóveis de Tupiratins – TO. 
Advogado: Não constituído. 
 
FICA: a parte apelada via de seu advogado INTIMADA, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões a apelação de folhas 
440/446, conforme despacho de folhas 458, a seguir transcrito, ”DESPACHO 1. RECEBO o recurso de apelação de fls. 440/446 
no seu duplo efeito (art. 520, caput CPC), eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 2. INTIME-SE 
a parte apelada para apresentar contrazarrões no prazo de 15 dias (art. 508, CPC). 3. Decorrido o prazo para as contrarrazões, 
REMETAM,-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens deste juízo. Colinas do Tocantins – TO, 04 de 
março de 2014 GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito." 
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Autos n. 2010.0001.6618-7 – GSB - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimento c/c Tutela Antecipação.  
Requerente: Antonio Rubens de Souza. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052. 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Procuradora: Drª. Flaviana Magna de S. S. Rocha e outro, OAB – TO 2.268. 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADA, acerca da sentença de folhas 232/242, a seguir parcialmente transcrita, 
”SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi conde-nada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 28 de março de 2014 GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito.” 
 
Autos n. 2010.0002.1427-0 – GSB - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimento c/c Tutela Antecipação.  
Requerente: José Colares da Silva. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052. 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Flaviana Magna de S. S. Rocha e outro, OAB – TO 2.268. 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADA, acerca da sentença de folhas 214/224, a seguir parcialmente transcrita, 
”SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi condenada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 28 de março de 2014 GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito.” 

Autos n. 2010.0009.3116-9 – GSB - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimento c/c Tutela Antecipação.  
Requerente: Missiliano Alves de Oliveira. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052. 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Flaviana Magna de S. S. Rocha e outro, OAB – TO 2.268. 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADA, acerca da sentença de folhas 210/220, a seguir parcialmente transcrita, 
”SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
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caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi conde-nada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 28 de março de 2014 GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito.” 

Autos n. 2010.0006.5178-6 – GSB - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimento c/c Tutela Antecipação.  
Requerente: Cleonice Rocha de Sousa. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052. 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Flaviana Magna de S. S. Rocha e outro, OAB – TO 2.268. 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADA, acerca da sentença de folhas 233/243, a seguir parcialmente transcrita, 
”SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi condenada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 31 de março de 2014. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito.” 

Autos n. 2010.0008.3500-3 – GSB - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimento c/c Tutela Antecipação.  
Requerente: Maria Cecilia Lopes da Silva. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052. 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Flaviana Magna de S. S. Rocha e outro, OAB – TO 2.268. 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADA, acerca da sentença de folhas 241/251, a seguir parcialmente transcrita, 
”SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
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PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi condenada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 31 de março de 2014. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito.” 

Autos n. 2010.0002.1321-5 – GSB - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimento c/c Tutela Antecipação.  
Requerente: Maria Alice de Araújo Miranda Leão. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052. 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Flaviana Magna de S. S. Rocha e outro, OAB – TO 2.268. 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADA, acerca da sentença de folhas 248/258, a seguir parcialmente transcrita, 
”SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi condenada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 31 de março de 2014. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito.” 

Autos n. 2010.0002.1437-8 – GSB - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimento c/c Tutela Antecipação.  
Requerente: Pedro Gonçalves da Silva. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052. 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Flaviana Magna de S. S. Rocha e outro, OAB – TO 2.268. 

FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADA, acerca da sentença de folhas 237/247, a seguir parcialmente transcrita, 
”SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi condenada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins – TO, 31 de março de 2014. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito.” 
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Autos n. 2010.0006.5726-1 – GSB - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimento c/c Tutela Antecipação.  
Requerente: Eliene Pereira. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052. 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Flaviana Magna de S. S. Rocha e outro, OAB – TO 2.268. 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADA, acerca da sentença de folhas 237/247, a seguir parcialmente transcrita, 
”SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi conde-nada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 31 de março de 2014. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito.” 
 
Autos n. 2010.0001.6673-0 – ML - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimentos c/c Tutela Antecipada.  
Requerente: Delmary Canedo da Silva. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Falviana Magna de S. S. Rocha. 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADOS, acerca da sentença de folhas n. 268/278 a seguir parcialmente transcrita, 
“SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi conde-nada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 28 de março de 2014. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito”. 
 
Autos n. 2010.0001.6625-0 – ML - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimentos c/c Tutela Antecipada.  
Requerente: Raimundo Antunes. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Falviana Magna de S. S. Rocha. 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADOS, acerca da sentença de folhas n. 239/249 a seguir parcialmente transcrita, 
“SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
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caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi condenada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 31 de março de 2014. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito”. 
 
Autos n. 2010.0001.6663-2 – ML - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimentos c/c Tutela Antecipada.  
Requerente: Romolo Gomes de Almeida. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Falviana Magna de S. S. Rocha. 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADOS, acerca da sentença de folhas n. 265/275 a seguir parcialmente transcrita, 
“SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi conde-nada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins – TO, 31 de março de 2014. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito”. 
 
Autos n. 2010.0001.6613-6 – ML - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimentos c/c Tutela Antecipada.  
Requerente: Francisco José Rodrigues. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Falviana Magna de S. S. Rocha. 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADOS, acerca da sentença de folhas n. 246/275 a seguir parcialmente transcrita, 
“SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
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PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi conde-nada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 31 de março de 2014. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito”. 
 
Autos n. 2010.0001.6653-5 – ML - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimentos c/c Tutela Antecipada.  
Requerente: Maria Edileusa de Sousa Soares. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Falviana Magna de S. S. Rocha. 
 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADOS, acerca da sentença de folhas n. 245/255 a seguir parcialmente transcrita, 
“SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi condenada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 31 de março de 2014. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito”. 
 
Autos n. 2010.0006.5164-6 – ML - Ação: Ordinária de Reposição de Vencimentos c/c Tutela Antecipada.  
Requerente: Diomar Ferreira dos Santos. 
Advogado: Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB – TO 4.052 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Falviana Magna de S. S. Rocha. 
 
FICAM: as partes via de seus advogados INTIMADOS, acerca da sentença de folhas n. 246/256 a seguir parcialmente transcrita, 
“SENTENÇA DISPOSITIVO 1. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, porque inexistente o 
direito alegado na inicial, uma vez que os cálculos de conversão do Cruzeiro Real para URV feitos pela parte ré em 01/03/1994 
não acarretaram qualquer prejuízo aos vencimentos do cargo ora ocupado pela parte autora. 2. Atenta às disposições do art. 20, 
caput, do CPC, CONDENO aparte autora ao pagamento das seguintes verbas de SUCUMBÊNCIA: a) HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO, que ARBITRO em R$ 500,00 reais, observando o que dispõe o art. 20, caput e § 4º, do CPC, levando em 
consideração trabalho realizado pelo advogado da parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza, o valor da causa e o fato de 
que perante este Juízo tramitam cerca de 122 processos semelhantes a este, que tiveram seus andamentos realizados em bloco 
com petições e decisões padrão, cujas partes autoras e ré são representadas pelos mesmos advogados constituídos nestes 
autos, bem ainda a circunstância de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. b) HONORÁRIOS PERICIAIS 
desembolsados pela parte ré, corrigidas monetariamente a partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81). c) 
CUSTAS processuais eventualmente desembolsadas pela parte ré, inclusive TAXA JUDICIÁRIA, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento (art. 2º, do Dec. 86.649/81), que deverão ser restituídas à parte ré. d) DESPESAS 
PROCESSUAIS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos cofres do FUNJURIS. 3. 
Considerando que a parte autora demanda sob o amparo da JUSTIÇA GRATUITA, atenta às disposições dos artigos 11, § 2º, e 
12 da Lei 1.060/50, REGISTRO que as despesas processuais a cujo pagamento foi condenada - custas, taxa judiciária e 
honorários de advogado - somente poderão ser cobradas mediante comprovação de que perdeu a condição de necessitada, 
dentro do prazo de 05 anos, após o que essa dívida estará prescrita. 4. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 
mérito, com base no art. 269, I, do CPC. 5. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 6. Após o trânsito em julgado, 
ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 31 de março de 2014. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito”. 
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COLMEIA 
1ª Escrivania Cível 

 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2009.0002.7183-1/0 
Ação: EXECUÇÃO FORÇADA   
Requerente: BANCO BRADESCO S/A   
Advogado: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/TO 779-B                                                    
Requerido: VERA INEZ BARBOSA DE OLIVEIRA. 
advogado: NÃO CONSTITUIDO   
DECISÃO: Ante o exposto, Intime-se o exeqüente, parte que apresente memória de cálculo atualizado do débito no prazo de 
10(dez) dias. Cumpra-se. Colméia, 28 de março de 2014. Ricardo Gagliardi Juiz de Direito. 
 

AUTOS: 2006.0008.6184-7/0 
Ação: REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL RURAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA  
Requerente: JOSÉ COSTA LIMA  
Advogado:  JOSIAS PEREIRA DA SILVA OAB/TO 1677, HELIO EDUARDO DA SILVA OAB/TO 106-B                                                    
Requerido: JUVÊNCIO JOSÉ DO COUTO  E MARIA SOCORRO DO COUTO. 
advogado: LUCAS MARTINS PEREIRA OAB/TO 1732   
DESPACHO: Intime-se a parte autora para que manifeste a respeito dos pedidos às fls. 194/195, no prazo de até 10(dez) dias. 
Em seguida, concluam-se os autos para saneamento. Cumpra-se. Colméia, 31 de março de 2014. Ricardo Gagliardi Juiz de 
Direito. 

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

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. 
Prazo de 20(trinta) dias 
O Exmº. Sr. Dr. WELLINGTON MAGALHÃES – MM. Juiz de Direito desta Comarca de Cristalândia-TO, na forma da Lei, etc. 
F A Z  S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Escrivania Cível de 
Cristalândia   Tocantins, tem curso uma ação de Usucapião, Reg. sob  n.º 5001394-79.2013.827.2715 , chave do processo 
194020419313 a qual figura como requerente  ELYANE BONFIM DA LUZ BARROS, brasileira, portadora do RG nº 751.692-
SSP/TO, residente e domiciliada na Rua Duerê, Quadra 17, Lote 05, Centro, Cristalândia-TO, e requeridos herdeiras do falecido 
EDSON RIBEIRO NETO, DANIELA SILVA NETO E SUA IRMÃ ANA CRISTINA SILVA NETO, ambas brasileiras, maiores, 
residentes e domiciliadas na Quadra 307 sul, Alameda 06, nº18, Quadra 11, CEP: 77015- 456-Palmas-TO; cujo imóvel 
usucapiendo:  “Uma Área de terreno urbano, parte do Lote nº 03 (Área remanescente), da quadra 106, com a área 292,46 m2, 
situada na Rua Brasil Central, nesta cidade de Cristalândia - TO, com os limites e confrontações  seguintes: Limita-se pela Frente 
com a Rua Brasil Central na distância de 13,00 metros, pelo lado Direito limita com o lote nº 04 na distância de 22,76 metros; 
pelo lado Esquerdo, limita com parte do lote nº 03 desta subdivisão, na distância de 22,76 metros; e pelo Fundo limita-se com 
área excedente do lote nº 03 na distância de 12,70 metros. Proprietário: EDSON RIBEIRO NETO, brasileiro, brasileiro, 
fazendeiro, portador da CIRG nº 1.616.816-SSPIGO-2. E na forma da lei, art. 942 e 232, IV, CPC, por este meio CITA os réus 
ausentes, incertos e desconhecidos e eventuais interessados ausentes, para no prazo legal de 15(quinze) dias, contestarem a 
ação  sob pena de revelia, ficando desde já cientificados de que não sendo contestada se presumirão aceitos por elas como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Eu,___________,esc. que digit. e subsc. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia – To, aos 7 (sete) dias do mês de março do ano dois mil e catorze (2014). Da. 
WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz de Direito - CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente edital no local 
de costume na data de___/____/ 2014 .Eu,___________. Port. dos Auditórios.v 
 

DIANÓPOLIS 
Diretoria do Foro 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos: PROCESSO SEI Nº 13.0.000218958-0 
Requerente: MM Juiz de Direito Diretor do Foro  
Requerido: Cartório de Registro Civil das  Pessoas Naturais de Dianópolis 
Advogado: Dr. Victor Gutieres Ferreira Milhomen OAB/TO nº 4.929 
Tendo em vista o pedido formulado pela defesa, bem como a superveniência da semana santa,fica intimado o Dr. Victor Gutieres 
Ferreira Milhomen OAB/TO  nº 4.929 para comparecer a audiência neste Fórum, localizado na Rua do Ouro, Qd 69ª, lt 1 nº 235, 
Setor Novo Horizonte , Cep:77 300-000-Dianópolis-TO, junto a Comissão Sindicante  dos autos acima citados no dia 22/04/2014 
às 16h. Dianópolis-TO,8/04/2014. Eu, Maria Joelma de Lima Mendes, Secretária do Juízo, digitei.   
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INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
 
Autos: PROCESSO Nº 417/2013 
Requerente: MM Juiz de Direito Diretor do Foro  
Requerido: Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Dianópolis 
Advogado: Dr. Victor Gutieres Ferreira Milhomen, OAB/TO  nº 4.929 
Tendo em vista o pedido formulado pela defesa, bem como a superveniência da semana santa, fica intimado o Dr. Victor 
Gutieres Ferreira Milhomen para comparecer a audiência neste Fórum, localizado na Rua do Ouro, Qd 69ª, lt 1 nº 235, Setor 
Novo Horizonte , Cep:77 300-000-Dianópolis-TO, junto a Comissão Sindicante dos autos acima citados no dia 22/04/2014 às 
17h. Dianópolis,8/04/2014. Eu, Maria Joelma de Lima Mendes, Secretária do Juízo, digitei.  

PORTARIA Nº 03/2014-SDF  

O Doutor JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito Diretor do Foro de Dianópolis-TO, no uso de atribuições que 
lhe compete, etc... 

CONSIDERANDO as disposições do artigo 107 da Lei complementar Estadual nº 10/1996 c/c item 1.3.3-Seção 3, da 
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – Geral da Justiça (Provimento nº 02/2011-CGJUS).  

RESOLVE:Art. 1º -Designar o dia 26 de maio de 2014 às  09h, no Salão do Tribunal do Júri do Fórum local, para a solenidade de 
abertura da Correição Geral Ordinária referente aos serviços judiciários realizados nesta Comarca em todas as Serventias 
Judiciais e Extrajudiciais, ficando a solenidade de encerramento marcada para o dia 30 de maio  às 16h, no mesmo local. 

Art. 2º Nomear para atuar como Secretária Geral dos trabalhos Correicionais a serventuária Zilmária Aires dos Santos, Oficiala 
de Justiça. 

Parágrafo Único Suspender a distribuição de mandados à referida servidora a partir do dia 1º de maio de 2014.  

Art. 3º Convocar todos os serventuários desta Comarca para o ato de abertura dos trabalhos, afim de que, na ocasião, se 
proceda o exame da legitimidade de seus respectivos títulos de nomeação ou designação. 

Art. 4º Oficiar convidando as autoridades Civis, Militares e Eclesiásticas, bem como, representantes do Ministério Público, 
Defensoria Pública e OAB-Subseção de Dianópolis-TO, e a sociedade em geral para que compareçam a solenidade e 
apresentem suas sugestões para o aprimoramento da prestação jurisdicional. 

Art. 5º Ordenar que todos os processos em poder das partes e seus procuradores ou do Ministério Público, estejam nas 
respectivas varas até 24 horas antes do início dos trabalhos, ressalvados aqueles que se encontrarem em grau de Recurso na 
Instância Superior, cientifiquem todos. 

Art. 6º Determinar aos senhores Escrivães, Oficiais, Notários e Registradores, que apresentem livro próprio para registrar a visita 
em correição, bem como as irregularidades e deliberações se for o caso. 

Art. 7º A correição na Vara Cível, Família e Sucessões ficará a cargo do MM Juiz de Direito da respectiva vara Dr. Jossanner 
Nery Nogueira Luna, o qual ficará incumbido dos trabalhos Correicionais e inspeções na Escrivania. 

Art. 8º A correição do Juizado Especial Cível e Criminal será realizada pelo MM. Juiz de Direito Titular da respectiva vara, Dr. 
Jocy Gomes de Almeida, o qual ficará incumbido dos trabalhos correicionais e inspeções na escrivania. 

Art. 9º A correição da Vara Criminal ficará a cargo do MM. Juiz de Direito Titular da respectiva vara, Dr. Manuel de Faria Reis 
Neto, o qual ficará incumbido dos trabalhos Correicionais e inspeções na Escrivania, na Delegacia de Polícia deste Município de 
Dianópolis, bem como na Casa de Prisão Provisória de Dianópolis-TO. 

Art. 10º oficie-se à Douta Presidência solicitando um veículo para deslocamento deste Magistrado e sua servidora auxiliar aos 
Cartórios Extrajudiciais dos Municípios do Rio da Conceição, Novo Jardim, Taipas e Conceição do Tocantins para realização dos 
referidos trabalhos correicionais, em razão das estradas não pavimentadas bem como o difícil acesso das referidas Cidades. 
Publique-se e encaminhe cópia à Douta Corregedoria-Geral de Justiça e à Douta Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça 
deste Estado. 

Jossanner Nery Nogueira Luna 

Juiz de Direito Diretor do foro 
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1ª Vara Criminal 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
Ação Penal nº 2010.0010.5392-0/0 
Acusados: JOSEMAR MARQUES DE SOUSA e CAIO LUCIO ARAUJO SERPA 
Advogados: HERALDO RODRIGUES DE CERQUEIRA– OAB TO259ª    ROBERTO RODRIGUES DE CERQUEIRA – OAB 
TO4540 
INTIMAÇÃO: Em cumprimento ao Art. 1º, § 3º da Instrução Normativa nº07/2012 de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins, ficam as partes e advogados INTIMADOS de que, os autos supra citados, foram digitalizados e inseridos no 
EProc/TJTO por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000143-28.2010.827.2716, sendo os mesmos baixados por 
digitalização no Sproc. Dianópolis - TO, 08 de abril de 2014. Eu, Mª Antônia G. dos Santos, Técnica Judiciária, o digitei 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO SESSENTA (60) DIAS  
O Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO, MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Dianópolis, 
Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...  FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que por esse meio INTIMA o réu JEOVÁ FERNANDES DA CRUZ, brasileiro, nascido aos 09/10/1972, 
natural de Dianópolis – TO, filho de Genesi Fernandes da Cruz, portadora do RG nº 672.641 SSP – TO, residente 
em local incerto e não sabido, e o réu GENIVALDO RODRIGUES DE CASTRO, brasileiro,autônomo, natural de 
Ponte Alta o Bom Jesus – TO, filho de Domingos Rodrigues da Silva e de Maria do Carmo Castro, residente em 
local incerto e não sabido, para no prazo de sessenta (60) dias, a comparecerem na Vara Criminal desta Comarca 
de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo 
Horizonte – Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 5000031-
64.2007.827.2716, conforme resumo abaixo transcrito: “(...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE dos supostos autores dos fatos narrados na inicial acusatória, o que faço com fundamento no art. 
107, inciso IV do CP, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado (interesse & utilidade). 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorrido o prazo do recurso arquivem-se os autos. Dianópolis – TO, 14 de 
março de 2014, Manuel de Faria Reis Neto – Juiz de Direito Titular da Vara Criminal”. 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 Dianópolis, Estado do Tocantins, aos três (03) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e quatorze 
(2014). Eu, Terezinha Amélia de Novais, Técnica Judiciária, digitei e conferi. MANUEL DE FARIA REIS NETO - Juiz 
de Direito Titular da Vara Criminal 
 

Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS n° 2008.0002.7296-1 – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exequentes: C. A. P. C. e L. A. P. C., menores, representadas por sua genitora T. DE M. A. P.  
Advogada: Sebastiana Pantoja Dal Molin – Defensora Pública  
Executado: L. A. C. 
Advogado: Silvio Romero Alves Póvoa – OAB/TO 2.301-A  
INTIMAÇÃO: Fica o Advogado do Executado, intimado da sentença prolatada nos autos acima identificados, a seguir transcrita: 
SENTENÇA: “Trata-se de execução de alimentos ajuizada pelas exeqüentes L. A. P. C. e C. A. P. C., rep. Por sua genitora T. DE 
M. A. P. C. em desfavor do executado L. A. C. Às fls. 40, as exeqüentes por meio de sua defensora pública requerem o 
arquivamento do feito, afirmando que não possuem mais interesse no mesmo, visto, que as partes acordaram quanto ao 
pagamento dos débitos. Com vistas ao MP, este não se opôs ao pedido de arquivamento do feito (fls. 40v). É o relato do 
necessário. Fundamento e decido. Disciplina o art. 794, I do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 
quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de conseqüência, a perda do objeto da ação. No caso em apreço, restou 
demonstrado o acordo das partes quanto o pagamento da dívida às fls. 40. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA A 
PRESENTE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, com fundamento no art. 794, I c/c 795 ambos do Código de Processo Civil. Sem 
custas e honorários. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dianópolis-TO, 16 de 
agosto de 2013. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito.” Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei.  
 
PROCESSO N° 2011.0012.0221-5 – MANUTENÇÃO DE POSSE 
Requerente: PAULO SOARES DE MACEDO 
Advogado: Hamurab Ribeiro Diniz – OAB/TO 3.247 
Requerido: APARECIDO TEIXEIRA  
Advogado: Jales José Costa Valente – OAB/TO 450-B 
PARTE CONCLUSIVA DA SENTENÇA: “... É o relato do necessário. Decido. O feito está pronto para julgamento, presentes os 
pressupostos processuais e as condições da ação. A liminar de manutenção de posse foi indeferida em sede de liminar por este 
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juízo em razão de o requerente não haver comprovado a sua posse. Em audiência de instrução e julgamento, verifica-se pelo 
testemunho das partes e das testemunhas que, de igual forma, não se comprova a posse do requerente. Segundo o requerido, 
exerce posse o imóvel desde 1989, construiu garagem, fez cerca, plantou árvores de frutas e zelou do local por 
aproximadamente 24 anos. As provas acerca da posse exercida pelo requerido no local não fizeram concluir pelo contrário. E 
ainda, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 89 que, pela inspeção in loco constatou-se a existência de árvores 
frutíferas, cercas de delimitação em parte do imóvel, duas sucatas, um trator e uma pequena edificação (fls. 89). O artigo 926 do 
Código de Processo Civil dispõe que: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de 
esbulho.” Já o artigo 927, do mesmo diploma legal, diz que: “Incumbe ao autor provar: I a sua posse; II a turbação ou o esbulho 
praticado pelo réu; III a data da turbação ou do esbulho; IV a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a 
perda da posse, na ação de reintegração.” Assim, a manutenção requerida pelo requerente deve ser indeferida, uma vez que não 
restou comprovada nos autos a posse direta no imóvel pelo requerente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 
FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL, com fulcro nos artigos 926 e 927, inciso I, do CPC, mantendo a liminar de fls. 32/34, 
julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC. Custas e despesas processuais 
pelo requerente e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. P.R.I.C. Dianópolis-TO, 12 de fevereiro de 
2014. Jossanner Nery Nogueira.” Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei.  
 
PROCESSO N° 1.905/91 – EXECUÇÃO FORÇADA 
Exequente: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogada: Louise Rainer Pereira Gionédis – OAB/TO 5.478-A 
Executados: MANOEL ALVES DE SÁ e PAULINA MENEZES DE SÁ  
Advogado: Não constituído 
DESPACHO: “1. Trata-se de execução forçada, onde intimada pessoalmente para dar andamento no feito sob pena de extinção, 
o requerente enviou fax para este Juízo requerendo a suspensão do feito e juntando procuração de novo advogado constituído. 
2. Até o presente momento, não foi juntado nos autos o original do fax, devendo tal documento ser tido por inexistente e 
desentranhado dos autos nos termos da Lei nº 9.800/99. 3. Desta forma, determino a intimação do requerente para no prazo de 
5 dias, juntar aos autos os originais do fax. 4. Após, voltem os autos conclusos. Dianópolis-TO, 28 de janeiro de 2013. Jossanner 
Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito.” Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei.  
 
Autos nº.  2008.0001.8191-5 – Revisional Contratual 
Requerente: Aníbal Braga Jorge Junior e Maria de Lourdes Morandi Murad Braga 
Adv:  Ronaldo Ausone Lupinacci   
Requerido: Banco da Amazônia S/A 
Adv.: Mauricio Cordenonzi  
INTIMAÇÃO  
“Ficam os requerentes intimados para no prazo de 5 (cinco) dias,  se manifestarem sobre a proposta de honorários de fls. 
316/318.Dianópolis-TO, 08/04/2014.Dulcineia Sousa Barbosa, Técnica Judiciária, o digitei.”   
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos n. 3.333/98 –  Monitória  
Requerente: Divina Furtado Pereira 
Adv. Maurobraulio Rodrigues do Nascimento 
Requerido: Edilton Bartolomeu Silva e Jenesi R. Silva 
Adv:   Sílvio Romero Alves Póvoa 
Provimento 002/2011 
INTIMAÇÃO: “Fica a parte autora intimada para no prazo de cinco dias, requerer o que direito. Dulcineia Sousa Barbosa,Técnica 
Judiciária digitei.” 
 
Autos n. 2007.0006.7497-0 –  Suscitação de Dúvidas  
Requerente: Newman Pereira Moura 
Parte: Município de Taipas do Tocantins 
Adv:   Arnezzimário Jr. Bittencourt 
SENTENÇA – PARTE CONCLUSIVA: “...Por fim, sem delongas, julgo improcedente a presente suscitação de dúvida, pelos 
argumentos acima expostos, de acordo com o parecer Ministerial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com 
fulcro no art. 269, inciso I, CPC.Sem custas.P.R.I.Dianópolis-TO, 20 de fevereiro de 2014-Jossanner Nery Nogueira Luna-Juiz de 
Direito.” Dulcineia Sousa Barbosa,Técnica Judiciária digitei.” 
 
Autos n. 2008.0010.5276-0 –  Previdenciária  
Requerente: Anedina Barbosa Leite 
Adv. Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera – OAB/TO nº. 3.407-A 
Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 
Adv:   Procurador Federal 
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INTIMAÇÃO  
“Fica a parte autora intimada, para  prazo de cinco (05) dias, manifestar sobre os cálculos de fls. 83/88.Dianópolis-
TO,08/04/2014. Dulcineia Sousa Barbosa,Técnica Judiciária digitei.” 
 
Autos nº  3.722/99 
Ação: Monitória 
Requerente: Sarp Mineração Ltda 
Adv: Dr. Adriano Tomasi  – OAB/TO nº 1.007 
Requerido: Jamil Francisco Poyer 
Adv. Augusto Bernardo Guedes da Fonseca Neto – OAB/BA nº 899-B 
DECISÃO: “1-Diante do pequeno valor encontrado em contas bancárias pelo sistema BacenJud, procedi ao desbloqueio, pois é 
enorme a possibilidade de ser salário ou outro valor impenhorável. Intime-se o credor para em 5 (cinco) dias, indicar outros bens 
passíveis de penhora..Dianópolis-TO,25 de março de 2014.Jossanner Nery Nogueira Luna-Juiz de Direito.” Dulcineia Sousa 
Barbosa, Técnica Judiciária, digitei 
 
Autos nº  3.722/99 
Ação: Monitória 
Requerente: Sarp Mineração Ltda 
Adv: Dr. Adriano Tomasi  – OAB/TO nº 1.007 
Requerido: Jamil Francisco Poyer 
Adv. Augusto Bernardo Guedes da Fonseca Neto – OAB/BA nº 899-B 
DECISÃO: “..Entendo pelo deferimento da penhora por meio eletrônico, em respeito a ordem de preferência, prevista no art. 655, 
do Código de Processo Civil.Assim, determino o  bloqueio dos valores encontrados em depósito em contas ou fundos de 
investimentos,  via sistema Bacenjud de titularidade do devedor Jamil Francisco Poyer, inscrito CPF de nº: 161.378.489-68, no 
valor de R$ 376.903,00, atualizados em abril de 2013. Devendo os autos permanecerem no gabinete do Juiz até que seja 
processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.Após o processamento da ordem perante as 
instituições financeiras, intime-se a parte credora sobre a presente decisão.Intimem-se.Dianópolis-TO,02 de maio de 
2013.Jossanner Nery Nogueira Luna-Juiz de Direito.” Dulcineia Sousa Barbosa, Técnica Judiciária, digitei. 
 
Autos nº  523/97 
Ação: Execução  
Exequente: Banco do Brasil S/A 
Adv: Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis  – OAB/TO nº 5.478-A 
Executado:  Osvaldo Barbosa Teixeira 
Adv. Nívio Andrade Soares – OAB/TO nº 594-B 
DECISÃO: “1-Citado, o devedor não pagou a dívida e nem foram encontrados bens para serem penhorados, pois o pequeno 
valor encontrado no sistema BacenJud, foi desbloqueado. Intime-se o credor para em 5 (cinco) dias, indicar outros bens 
passíveis de penhora.Após, voltem os autos conclusos Dianópolis-TO,03 de junho de 2013.Jossanner Nery Nogueira Luna-Juiz 
de Direito.” Dulcineia Sousa Barbosa, Técnica Judiciária, digitei. 
 
Autos nº  523/97 
Ação: Execução  
Exequente: Banco do Brasil S/A 
Adv: Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis  – OAB/TO nº 5.478-A 
Executado:  Osvaldo Barbosa Teixeira 
Adv. Nívio Andrade Soares – OAB/TO nº 594-B 
DECISÃO: “..Entendo pelo deferimento da penhora por meio eletrônico, em respeito a ordem de preferência, prevista no art. 655, 
do Código de Processo Civil.Assim, determino o  bloqueio dos valores em contas ou fundos de investimentos,  via sistema 
Bacenjud de titularidade do devedor Osvaldo Barbosa Teixeira, inscrita no CNPJ:26.633.370/0001-50 e CPF de nº: 500.413.631-
91, no valor de R$ 37.602,08, conforme documento de fls.81. Devendo os autos permanecerem no gabinete do Juiz até que seja 
processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.Após o processamento da ordem perante as 
instituições financeiras, intime-se a parte credora sobre a presente decisão.Intimem-se.Dianópolis-TO,23 de maio de 
2013.Jossanner Nery Nogueira Luna-Juiz de Direito.” Dulcineia Sousa Barbosa, Técnica Judiciária, digitei. 
 
Autos n. 2008.0005.4742-1 –  Previdenciária  
Requerente: Valdina Amorim 
Adv. Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera – OAB/TO nº. 3.407-A 
Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 
Adv:   Procurador Federal 
INTIMAÇÃO  
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“Fica a parte autora intimada, do retorno dos autos, da instância superior, bem como, para  prazo de quinze (15) dias, requerer o 
que de direito.Dianópolis-TO,08/04/2014. Dulcineia Sousa Barbosa,Técnica Judiciária digitei.” 
 
Autos n. 2008.0004.6126-8 –  Previdenciária  
Requerente: Arlinda Gomes dos Santos 
Adv. Dr. Marcos Paulo Favaro – OAB/TO nº. 4.128-A 
Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 
Adv:   Procurador Federal 
INTIMAÇÃO  
“Fica a parte autora intimada, do retorno dos autos, da instância superior,  bem como, para  prazo de quinze (15) dias, requerer o 
que de direito.Dianópolis-TO,08/04/2014. Dulcineia Sousa Barbosa,Técnica Judiciária digitei.” 
 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª Escrivania Cível 

 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº: 5000126-52.2011.827.2717 ESPÉCIE: USUCAPIÃO 
REQUERENTE(S): EVA PEREIRA LIMA 
ADVOGADO: ADVOGADOS: DR. LUIZ EDUARDO RAMOS JUBÉ OAB/GO 15.220, DRª. RENATA SILVA FERREIRA JUBÉ 
OAB/GO 25.402  
E DR. FÁBIO LEMES DA SILVA OAB/GO Nº 12.804 (SEM CADASTRO NO E-PROC) 
REQUERIDO(S): JOÃO ISRAEL PIOVESAN 
ADVOGADO: Dr. IBANOR DE OLIVEIRA OAB/TO 128-B 
 

Intimação das partes e seus procuradores, para que compareçam à audiência preliminar, marcada para acontecer dia 06 de maio 
de 2014, às 13h30min. Caso não haja conciliação serão decididas às questões processuais pendentes, fixado os pontos 
controvertidos, determinado as provas a serem produzidas e designado audiência de instrução e julgamento. As partes poderão, 
até a audiência, especificar provas e sugerir pontos controvertidos para fixação pelo juízo. Eu, Rodrigo Azevedo Filgueiras de 
Lima, Escrivão Judicial, o digitei e o fiz inserir. Figueirópolis/TO, 08 de abril de 2014. 
 

FILADÉLFIA 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
AUTOS: 2007.0001.9593-4 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Requerente: A UNIÃO 
Procurador: GERALDO HENRIQUE MOROMIZATO 
Procurador HUMBERTO AIRES LOUREIRO 
Requerido: F M DE BRITO GOMES 
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA: “Em face do pagamento do débito, conforme informado pelo exquente às fls. 47, procedo à 
extinção da execução nos termos do art. 794, I do CPC.  P. R. I. Transitada em julgado, arquive-se com baixa. Filadélfia -TO, 24 
de fevereiro de 2014. Fabiano Ribeiro – Juiz Titular. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Ficam as partes, abaixo identificados, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo relacionados, tudo 
nos termos do artigo 236 do C.P.C. 
AÇÃO: 2012.0001.9463-2/0 – Ação Reivindicatória - Cível 
Requerente: Maria de Fátima Xavier Gama  
Advogado: Marcio Augusto Malagoli - OAB/TO 3685 
Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social 
Advogado: Procurador Federal 
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º,§ 3º da Instrução Normativa nº 07/2012 de 
04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-ProcTJTO por 
onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000799-08.2012.827.2718 oportunidade em que após a publicação desse 
acontecimento os autos serão baixados por digitalização. Filadélfia/TO, 09 de Abril de 2014. Marilene José Diniz Aires – Técnica 
Judiciária.  
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:  
Autos n° 2011.0011.6094-6 Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada. 
Requerente:Diomar Fernandes da Cruz  
Advogado: Adriano Miranda Ferreira OAB/TO 4586  
Requerido:Maria Sonia Pereira da Silva e Ariovan Ferreira Barbosa  
Advogado: Não consta  
DESPACHO:"Defiro os benefícios da lei nº 1.060/50.Emende-se a inicial no prazo de 10(dez)dias,juntando a certidão de obito da 
genitora do autor, para fins de comprovar que o mesmo passou a ser titular do domínio do imóvel.Após, cite-se a parte requerida 
para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15(quinze)dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.O 
pedido liminar será apreciado após a contestação.Cumpra-se.Filadélfia-TO, 25 de fevereiro de 2014.(as)Fabiano Ribeiro - Juiz 
Titular". 
  
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:  
Autos n° 2011.00004.6347-3 Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato. 
Requerente:Darlene Rocha Carvalho  
Advogado: Mauricio Nazar da Costa OAB/GO 16547  
Requerido: Banco Itauleasing S.A  
Advogado:Celso Marcon OAB/TO 4009-A  
DESPACHO:"Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 10(dez)dias, se manifestar sobre a contestação e 
documentos.Cumpra-se.Filadélfia-TO, 27 de fevereiro de 2014.(as)Fabiano Ribeiro - Juiz Titular". 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:  
Autos n° 2009.0001.0495-1 Ação de Expedição de Alvará de Liberação Judicial para a Remoção dos Corpos ou Restos 
Mortais Sepultados nos Cemitérios da Zona Rural  e Urbana do Município de Babaçulândia-TO. 
Requerente:PAX GOIÁS-MA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA, neste ato rep.pelo Sr. Fabrício Porto e Manoela Aparecida Araújo  
Advogado:Fernando Fragoso de Noronha Pereira OAB/TO 4265-A 
Requerido:Juízo de Direito da Comarca de Filadélfia-TO  
Requerido:Consórcio Estreito Energia-CESTE 
Advogado: Alacir Borges  OAB/SC 5190  
Advogado:André Ribas de Almeida OAB/SC 12580  
DESPACHO:"Intime-se o CESTE e a empresa requerente para, no prazo de 30(trinta)dias, comprovarem o cumprimento da 
pretensão deduzida em  juízo.Filadélfia-TO, 07 de março de 2014.(as)Fabiano Ribeiro - Juiz Titular".  
  
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:  
Autos n° 1.690/95 - Ação de  Execução Forçada. 
Exequente:Banco do Brasil S.A  
Advogado:Paulo Roberto Vieira Negrão OAB/TO 2132-B  
Executado:Antonio Rangrab e s/mulher Sulema Magaly Machado Garcia  
Advogado:Juarez Agostinho Frohlich OAB/MA 4984  
DESPACHO:"Intime-se o exequente para, no prazo de 05(cinco)dias, requerer o que julgar de direito.Cumpra-se.Filadélfia-TO,28 
de fevereiro de 2014.(as)Fabiano Ribeiro - Juiz Titular". 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:  
Autos n° 2008.0000.4840-9 Ação de Indenização por Danos. 
Requerente: Diná Aires de Araújo  
Advogado: Paulo César Monteiro Mendes Júnior OAB/TO 1800  
Advogado: João Neto da Silva Castro OAB/TO 3526  
Requerida: VALEC – Engenharia Construções e Ferrovias S/A  
Advogado: Não consta 
SENTENÇA:"... Isto posto, com fulcro no art. 257, inciso II do CPC, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, 
razão pela qual extingo o processo sem julgamento do mérito. Sem custas. P.R.I.C. Observadas as formalidade legais, arquive-
se.Filadélfia-TO, 20 de fevereiro de 2014.(as)Fabiano Ribeiro - Juiz Titular". 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:  
Autos n° 2011.0011.6227-2- Ação de  Exclusão de Restrição de Crédito nos Bancos de Dados e Cadastros. 
Requerente: S. D. Pereira Confecções, neste ato rep. por Solange Diniz Pereira  
Advogado: Leonardo Rossini da Silva OAB/TO 1929  
Requerido:Banco Bradesco S.A  
Advogado: Osmarino José de Melo OAB/TO 779-B 
Advogada:Michelle Corrêa Ribeiro Melo OAB/TO 3774  
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SENTENÇA:"...ISTO POSTO, procedo à extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 267, VI do CPC, e 
revogo os termos da decisão liminar.Custas pela parte autora, já recolhidas.Condeno a autora em honorários de sucumbência 
arbitrados na forma do art. 20 do CPC em 15% do valor atribuido à causa.P.R.I.Transitada em julgado, arquive-se com 
baixa.Filadélfia-TO, 25 de fevereiro de 2014.(as)Fabiano Ribeiro - Juiz Titular". 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª Escrivania Criminal 

SENTENÇA 
Processo nº 2009.9. 1880-0 
Autos: Ação Penal 
Advogado: DP 
Acusado: GENIVAN FERREIRA DE MATOS 
FINALIDADE: Publicação da sentença. Ante o exposto, julgo por sentença  extinta a punibilidade do acusado Genivan Ferreira 
de Matos, devidamente qualificado nos autos,  com fundamento no art. 107, V c/c art. 109, V,  ambos do Código Penal, e art. 61 
do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações necessárias. P.R.I, 
Luciano Rostirolla- Juiz de Direito.Dado e Passado nesta cidade e comarca de Formoso do Araguaia,Estado do Tocantins, aos 
01 de abril de 2014. Eu, Edimê Rosal Campelo Martins, Técnica Judiciária, digitei. 
 
Processo nº 2010.9.9679-1 
Autos: Ação Penal 
Advogado: DP 
Acusado: JOSÉ WILSON RODRIGUES FERNANDES 
FINALIDADE: Publicação da sentença. Ante o exposto, julgo por sentença  extinta a punibilidade do acusado José Wilson 
Rodrigues Fernandes, devidamente qualificado nos autos,  com fundamento no art. 107, V c/c art. 109, V,  ambos do Código 
Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações 
necessárias. P.R.I, Luciano Rostirolla- Juiz de Direito.Dado e Passado nesta cidade e comarca de Formoso do Araguaia,Estado 
do Tocantins, aos 01 de abril de 2014.  Eu, Edimê Rosal Campelo Martins, Técnica Judiciária, digitei. 
 
Processo nº 2009.10.0314-8 
Autos: Ação Penal 
Advogado: DP 
Acusado: SERGIANO ALENCAR DA SILVA 
FINALIDADE: Publicação da sentença. Ante o exposto,  julgo por sentença  extinta a punibilidade do acusado Sergiano 
Alencar da Silva, devidamente qualificado nos autos,  com fundamento no art. 107, V c/c art. 109, V ambos do Código Penal, e 
art. 61 do Código de Processo Penal.. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações necessárias. 
P.R.I, Luciano Rostirolla- Juiz de Direito.Dado e Passado nesta cidade e comarca de Formoso do Araguaia,Estado do Tocantins, 
aos 01 de abril de 2014.  Eu, Edimê Rosal Campelo Martins, Técnica Judiciária, digitei. 
 
Processo nº 2009.10.0314-8 
Autos: Ação Penal 
Advogado: DP 
Acusado: SERGIANO ALENCAR DA SILVA 
FINALIDADE: Publicação da sentença. Ante o exposto,  julgo por sentença  extinta a punibilidade do acusado Sergiano 
Alencar da Silva, devidamente qualificado nos autos,  com fundamento no art. 107, V c/c art. 109, V ambos do Código Penal, e 
art. 61 do Código de Processo Penal.. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações necessárias. 
P.R.I, Luciano Rostirolla- Juiz de Direito.Dado e Passado nesta cidade e comarca de Formoso do Araguaia,Estado do Tocantins, 
aos 01 de abril de 2014.  Eu, Edimê Rosal Campelo Martins, Técnica Judiciária, digitei. 
 

 

GUARAÍ 
1ª Vara Criminal 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 

O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz de Direito, da Vara Criminal da Comarca de Guaraí - Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc.. FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, uma medida protetiva de urgência que tem 
como  Autoras, abaixo qualificado (as), estando atualmente em lugar incerto e não sabido, E, como estes, se 
encontram em lugar incerto e não sabido, conforme consta na certidão do senhor oficial acostada nos repectivos 
autos da medida protetiva de urgência,  ficam INTIMADOS(as) PELO PRESENTE, dos termos da r. decisão que 
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REVOGA a medida protetiva concedida em seu favor .  MEDIDA PROTETIVA N°. 2012.0004.4871-5. Autora: ANDREIA 
RAIMUNDO DE SENA, brasileira, solteira, doméstica, nascida aos 29/12/1993, natural de Guaraí/TO, filha de Manoel 
Pereira de Sena e de Joana Raimundo de Sena.  MEDIDA PROTETIVA N°. 2012.0005.7111-8. Autora: LETÍCIA 
APARECIDA DA CONCEIÇÃO SOBRINHO, brasileira, convivente, do lar, nascida aos 01/08/1994, natural de 
Guaraí/TO, filha de Luiz Diniz Sobrinho e de Márcia Aparecida da Conceição. MEDIDA PROTETIVA N°. 
2012.0003.5034-0. Autora: DIVANIR DAS DORES DE JESUS, brasileira, convivente, do lar, nascida aos 05/06/1980, 
natural de Guaraí/TO, filha de Pedro Ribeiro da Silva e de Madalena das Dores de Jesus. MEDIDA PROTETIVA N°. 
2012.0004.7391-4. Autora: SOLANGE RODRIGUES VARGAS, brasileira, amasiada, doméstica, nascida aos 
18/10/1980, natural de Novo Acordo/TO, filha de Raimunda Rodrigues Vargas. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos sete (07) dias do mês de Abril do ano de dois mil e quatorze (2014). 

 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos n.º: 2009.0012.8034-6 
Ação: Rescisão Contratual c/c Devolução de Arras com Pedido Liminar 
Requerente(s): Maria do Livramento Vieira 
Advogado(a): Dr. Iwace Antônio Santana – Defensor Público 
Requerido(a): Carro Martins Comercio de Peças e Serviços Ltda 
Advogado(a): Dr. Aloísio Gomes – OAB/SP 141.947 
Advogado(a): Dr. Marcelo Buzzo Fraissalt – OAB/SP 209.938 
Requerido(a): Mateus Anjos de Jesus 
Advogado(a): não constituído 
Requerido(a): Mercado Livre comércio Atividades de Internet Ltda 
Advogado(a): Dr. Alexandre Humberto Rocha – OAB/TO 2.900 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas acerca da digitalização dos autos supra, os quais tramitarão exclusivamente por meio 
eletrônico sob o nº 5000524-52.2009.827.2722 , nos termos da Instrução Normativa n.º 7/2012. 
 

3ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº: 2011.0004.3259-4 – Ação Ordinária de Revisão Contratual  
REQUERENTE: NILTON APARECIDO GROSSO E OUTRO  
ADVOGADO: Dr. Rodrigo Abreu Sodré Sampaio Gouveia, OAB/SP 219.745  
REQUERIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A  
ADVOGADO: Dr. Alessandro de Paula Canedo, OAB/TO 1334-A  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas da perícia designada nos autos em epígrafe para o dia 30 (trinta) de junho de 2014, no 
endereço situado na Rua Senador Pedro Ludovico, nº 507, centro, Gurupi-TO. Fica, ainda, a parte requerente intimada a 
depositar em três parcelas os honorários periciais, nas datas de 30/04/2014, 30/05/2014 e 30/06/2014, sendo cada parcela no 
valor de R$ 3.825,00 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais).  
 
AUTOS Nº: 1723/01- Ação de Execução de Título Extrajudicial  
REQUERENTE: COOPERATIVA CENTRAL REGIONAL IGUAÇU LTDA - COTRIGUAÇU  
ADVOGADO: Dr. José Fernando Marucci, OAB/PR nº 24.483 e Dr. Milton Roberto de Toledo, OAB/TO 511 B  
REQUERIDO: BISCOITO PRINCEZA DA AMAZÔNIA S/A  
ADVOGADO: Dr. Fernando Palma Pimenta Furlan, OAB/TO 1530 
DESPACHO: “Vistos e etc. em face de não haverem sido as partes intimadas sobre a reavaliação do imóvel, do bem objeto da 
praça, determino pois a sua suspensão. Intime-se pois. Gurupi, d. s. Adriano Morelli.” 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas, para no prazo de 10(dez) dias, se manifestarem sobre o laudo de reavaliação constante 
fls. 536/544. 
 

2ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  
AUTOS N.º: 5012176-27.2013.827.2722 
Acusado: ENEIDES FORTES DRUMM 
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 15 (quinze) dias. A Drª. Joana Augusta Elias da Silva, Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal 
da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele 
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conhecimento tiverem, e em especial ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos de Ação 
Penal n.º 5012176-27.2013.827.2722 que a Justiça Pública como autora move contra ENEIDES FORTES DRUMM, brasileiro, 
casado, motorista, filho de Eleana Fortes Drumm, nascido aos 04/03/1968, natural de Erval Seco - RS, CPF nº 526.670.731-34, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas penas previstas no Art. 306, caput, do CTB. E, para que chegue 
ao conhecimento do(a) acusado(a), expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, ficando 
assim, citado e intimado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado um Defensor Público, ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo prazo assinalado acima, a fim de que ele possa 
oferecer resposta à acusação, por escrito, e promover-lhe a defesa na ação em epígrafe. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 8 de abril de 2014. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e 
o inseri. a) Joana Augusta Elias da Silva - Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  
AUTOS N.º: 0000057-85.2014.827.2722 
Acusado: MAGNO NOGUEIRA NAZARENO 
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 15 (quinze) dias. A Drª. Joana Augusta Elias da Silva, Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal 
da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, e em especial ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos de Ação 
Penal n.º 0000057-85.2014.827.2722 que a Justiça Pública como autora move contra MAGNO NOGUEIRA NAZARENO, 
brasileiro, companheiro, filho de Maria Magnólia Nogueira e Adão Nazareno de Souza, nascido aos 18/04/1968, natural de 
Gurupi-TO, CPF nº 209.980.902-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas penas previstas no Art. 306, 
caput, da Lei nº 9.503/97. E, para que chegue ao conhecimento do(a) acusado(a), expediu-se o presente edital que será 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico, ficando assim, citado e intimado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 
10 (dez) dias, não sendo apresentada, ser-lhe-á nomeado um Defensor Público, ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo 
prazo assinalado acima, a fim de que ele possa oferecer resposta à acusação, por escrito, e promover-lhe a defesa na ação em 
epígrafe. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 8 de abril de 2014. Eu, Fernando Maia 
Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri. a) Joana Augusta Elias da Silva - Juíza de Direito. 
 

Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial a vítima, que por este juízo e 
Escrivania da Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tramita Ação Penal n.º 5010580-
08.2013.827.2722, que a Justiça Pública como autora move contra Jucelino Duarte Alves, tendo como vítima Gessy Dias 
Magalhães, e para que chegue ao conhecimento DA VÍTIMA, expediu-se o presente edital, ficando assim, intimado(a) do teor da 
sentença absolutória: “Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual 
ABSOLVO o acusado Jucelino Duarte Alves na pena do Art. 147 do Código Penal, por força do Art. 386, VII do Código de 
Processo Penal, vez que não há prova suficiente para a condenação.” Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 9 de abril de 2014. Adriano Gomes de Melo Oliveira, Juiz de Direito. 
 

ITAGUATINS 
Escrivania de Família, Sucessões Infância e Juventude, Cível 

 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA ÀS PARTES  
Autos nº 2011.0011.0375-6 – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS  
 Exequente: MARIA RIVANDA SANTANA 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: Fabion Gomes de Sousa 
Advogado: DAIANY CRISTINE G. P. JÁCOMO RIBEIRO OAB/TO Nº2460 
 SENTENÇA: “... É o relatório. Decido. Bem de ver que tendo o executado cumprido com sua obrigação quitando o débito, com 
fundamento no artigo 269, I e art. 794, I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 
determinando o arquivamento, mediante as cautelas de praxe. Notifique-se o Ministério Público. Sem custas e honorários. P.R.I. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Itaguatins-TO, 24 de junho de 2013. BALDUR ROCHA GIOVANNINI, Juiz de Direito”. 
 
Intimação da Sentença à Parte Requerida 
AUTOS: Nº 2011.0011.0417-5/0 – DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: JOÃO DIAS DE SOUSA 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 
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Requerido: MARIA DA PAZ FERREIRA LIMA 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “...Diante do exposto, nos termos do parecer Ministerial e com fulcro no art. 269, inc. I do Código de Processo Civil 
e considerando  tudo o que consta nos presentes autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o efeito de decretar o divórcio 
de JOÃO DIAS DE SOUSA e MARIA DA PAZ FERREIRA LIMA ambos qualificados na inicial e em consequência DECLARO 
EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.Transitada em julgado a presente, expeçam-se nos termos da lei, os 
mandados que se fizerem necessários. Sem custas e honorários. P.R.I. Após, arquive-se.Itaguatins-TO, 16 de janeiro de 2013. 
BALDUR ROCHA GIOVANNINI, Juiz de Direito”. 
 
Intimação da Sentença à Parte Exequente 
AUTOS: Nº 2009.0000.5099-1/0 – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exequente: FRANCISCA GERCINA DE MORAIS SILVA 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: CÍCERO CARNEIRO DO NASCIMENTO 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “...POSTO ISSO, com fundamento no artigo no artigo 267, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 
processo sem resolução de mérito. Sem custas, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se. Itaguatins, 28 de fevereiro de 2013. BALDUR ROCHA GIOVANNINI, Juiz de Direito”. 

 
.    

 

MIRACEMA 
1ª Vara Cível 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS nº2371/00 
AÇÃO: Execução Forçada    
REQUERENTE: Pinheiro e Tenório Advocacia S/C    
ADVOGADO: Dr. Carlos Augusto de Souza Pinheiro     
REQUERIDO: Suely Dias Noleto     
INTIMAÇÃO:  Fica a parte autora e seu advogado intimados que referente aos autos supra lavrou-se o Auto de Arrematação dos 
bens constante ás fls. 64. 
 
AUTOS nº CP 526/94 
AÇÃO: Carta Precatória para Penhora  
REQUERENTE: Caixa Econômica Federal   
ADVOGADO: DR. Mauro  José Ribas  
REQUERIDO: Domingos Antônio de Melo e outro    
INTIMAÇÃO: Fica a parte  e seu advogado  intimados para proceder o deposito da locomoção no valor de R$19,20 (dezenove 
reais e vinte centavos )  a ser depositado na Ag. 0862-1,  Banco do Brasil  S/A C/C 17.375-4  - Titular: TJ Cart. Dist. Contadoria  
CNPJ nº 25.053.190/0001-36, juntando comprovante nos autos,  para  posterior remessa  do Mandado de Avaliação para  
Central. 
 
AUTOS nº1463/94 

AÇÃO: EXECUÇÃO FORÇADA  
REQUERENTE: BANCO BRADESCO  S/A 
ADVOGADO: DR. OSMARINO JOSÉ DE MELO  
REQUERIDO: FIRMA PASSO REAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTRO  
INTIMAÇÃO: Fica a parte  e seu advogado  intimados para proceder o deposito da locomoção no valor de R$153,60 (cento e 
cinqüenta e três reais e sessenta centavos )  a ser depositado na Ag. 0862-1,  Banco do Brasil  S/A C/C 17.375-4  - Titular: TJ 
Cart. Dist. Contadoria  CNPJ nº 25.053.190/0001-36, juntando comprovante nos autos,  para  posterior remessa  do Mandado de 
Avaliação para  Central. 
 
AUTOS: 2012.0005.0018-8 (5210/12)  
AÇÃO: MANUTENÇAO DE POSSE 
REQUERENTE: INVESTCO S/A 
ADVOGADO: DR. WALTER OHOFUGI JUNIOR 
ADVOGADO: DR. FABRICIO R. A. AZEVEDO 
REQUERIDO: JOSÉ DIVINO PEREIRA DA SILVA 
REQUERIDO: MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA 
REQUERIDO: RAIMUNDO NONATO GOMES 
REQUERIDO: IVANILDE VIANA PEREIRA DA SILVA 
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REQUERIDO: JEMALTINO CELESTINO DE ABREU 
REQUERIDO: JOAQUIM ALVES DA SILVA 
REQUERIDO: NICERSE PINTO DE SIQUEIRA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “... Vistos, etc. Em relação ao requerido Manoel Messias Pereira da Silva, julgo extinto o processo 
com julgamento de mérito conforme o artigo 269, inc. II do CPC. Sem custas. PRI. Redesigno audiência para o dia 19/06/2014 às 
16:00 horas, saindo os presentes intimados. Cite-se e intimem-se, inclusive via edital com prazo de 20 dias. Certifique-se a 
Defensoria Pública. Miracema do Tocantins, 25 de março de 2014. (As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
intimação de audiência, extraído dos autos nº 2012.0005.0018-0 (5210/12) Ação de Manutenção de Posse. Requerente: Investco 
S/A. Requerido: José Divino Pereira da Silva e Outros, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica devidamente 
INTIMADO: A SRA. IVANILDE VIANA PEREIRA DA SILVA E O SR. JOAQUIM ALVES DA SILVA, estando em lugar incerto e 
não sabido para comparecer no Edifico do Fórum de Miracema do Tocantins, para audiência no dia 08 de abril de 2014, às 
16:00 horas. Tudo conforme Sentença a seguir transcrito: “... Vistos, etc. Em relação ao requerido Manoel Messias Pereira da 
Silva, julgo extinto o processo com julgamento de mérito conforme o artigo 269, inc. II do CPC. Sem custas. PRI. Redesigno 
audiência para o dia 19/06/2014 às 16:00 horas, saindo os presentes intimados. Cite-se e intimem-se, inclusive via edital com 
prazo de 20 dias. Certifique-se a Defensoria Pública. Miracema do Tocantins, 25 de março de 2014. (As) Dr. André Fernando 
Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”. E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na 
forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do 
Tocantins, 08/04/2014. Eu______ Telma Ribeiro Alves, conferir e o digitei. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº: 3477/05 
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  
REQUERENTE: INVESTCO S/A 
ADVOGADO: DR. GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO  
REQUERIDO: MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA SOUZA, SIQUEIRA GOMES SILVA e OUTROS  
ADVOGADO: DR. SAMUEL NUNES DE FRANÇA  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com as 
nossas homenagens. Cumpra-se e Intime-se. Miracema do Tocantins, 04 de abril de 2014. (As) Dr. André Fernando Gigo Leme 
Netto – Juiz de Direito”.  
 

1ª Vara Criminal 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 3747/04 – AÇÃO PENAL.  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO  
Denunciado: DOMINGOS FERREIRA LIMA 
Adv: Dr. Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues-   OAB/TO – 4.283 
Intimação: Fica Vossa Senhoria devidamente intimado da parte final da SENTENÇA de fls. 71/74 dos autos parcialmente 
transcrita: “... ante o exposto, e considerando a não ocorrência de outras causas interruptivas da prescrição, nos termos dos 
artigos 107, IV e 109, IV do Código Penal Brasileiro, hei por bem em decretar a extinção de punibilidade de DOMINGOS 
FERREIRA LIMA a razão do advento da prescrição da pretensão punitiva, determinando em conseqüência disto,sejam os 
presentes autos arquivados, isto após o trânsito em julgado deste “decisum”  com as devidas baixas. De conseqüência, 
recolha-se o respectivo Mandado de Prisão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Miracema do Tocantins – TO, 13/03/2014. 
Juiz Marcello Rodrigues de Ataídes – Juiz de Direito 
 

Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam os Advogados abaixo identificados, intimados do despacho: (Intimações conforme o provimento 009/08 - CGJ/TO). 
AUTOS: 3344/03 
AÇÃO: Autos de Pedido de contas c/ pedido. De Antecipação de Tutela   
REQUERENTES: WESLEY RENNE SILVA OLIVEIRA E OUTOS, Rep. por sua mãe, IRISNAIDE PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. MAURPICIO CORDENONZI, OAB/TO 2223-B ROGER DE MELLO OTTAÑO OAB/TO 2583 E LEONARDO 
NUNES OAB-TO 2993 
HERDEIROS: VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA, FRANCISCO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, E OUTROS 
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ADVOGADO: DR. ROBERTO NOGUEIRA OAB/TO 726-B 
REQUERIDO: RUBERVAL DA SILVA PINTO 
ADVOGADO. DR. CICERO TENÓRIO CAVALCANTE OAB-TO Nº 811   
INTIMAÇÃO: para que os Advogados acima mencionados tomem conhecimento do despacho a seguir transcrito: “Sobre a 
certidão de fls. 99 manifestem as partes no prazo de 10 dias. Intimem-se. Miracema do Tocantins-TO em 03 de abril de 2014. (a) 
Dr. André Fernando Gigo Leme Netto-Juiz de Direito”.  
 
 

MIRANORTE 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº. 2007.0008.3683-2/0 – 5351/07 - AÇÃO: ADOÇÃO    
Requerente: BENTO GOMES DE OLIVEIRA e DOMINGAS LOPES DA SILVA OLIVEIRA 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA 
Requerido: MARCIA FERREIRA DOS REIS  
Advogado: Drª. CLÉZIA AFONSO OAB/TO 2164 
 
SENTENÇA: “(...) POSTO ISSO, acolho o parecer Ministerial, inclusive o adotando como fundamento, e julgo PROCEDENTE o 
pedido de adoção formulado, constituindo por esta sentença o vínculo da adoção entre os Autores BENTO GOMES DE 
OLIVEIRA E DOMINGAS LOPES DA SILVA, e a adotada MARCIA FERREIRA DOS REIS. Determino a inscrição da presente 
sentença no registro civil competente, mediante mandado, devendo ser cancelado o registro original e realizada nova inscrição 
contendo o nome dos adotantes como pais, bem como de seus ascendentes, ou seja, tendo como mãe DOMINGAS LOPES DA 
SILVA; avós maternos Antonio Lopes da Silva e Arlinda dos Santos; e como pai BENTO GOMES DE OLIVEIRA, tendo como 
avós paternos Antonio Gomes da Silva e Inez Gomes de Oliveira. Resolvo o mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código 
de Processo Civil, devendo os autos serem arquivados, com as cautelas de praxe, após o trânsito em julgado. Cumpra-se, pois, 
integralmente o comando insculpido no artigo 47 da Lei 8.069, de julho de 1990. Esta sentença deverá ser inscrita no registro 
civil, por mandado, nos termos do disposto no artigo mencionado acima. Aplicável subsidiariamente, neste caso os artigos 41 e 
43 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por força do art. 1.619 do Código Civil. Sem custas, na forma da Lei. Miranorte, 03 
de setembro de 2013. MANUEL DE FARIA REIS NETO – Juiz de Direito Auxiliar Portaria nº 769/2013 – DJ-e nº 3160 de 
31/07/2013. 
 
AUTOS Nº. 2010.0003.0510-1/0 – 6507/10 - AÇÃO: DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
Requerente: M & A COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA – ME 
Advogado: Dr. ROBERTO NOGUEIRA OAB/TO 726-B 
Requerido: RB REPRESENTAÇÕES 
Advogado: Dr. VINÍCIUS COÊLHO OAB/TO 1.654 
INTIMAÇÃO: Intimo a parte requerida/executada para pagar o valor da condenação R$ 6.518,69 (seis mil quinhentos e dezoito 
reais e sessenta e nove centavos) no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% do valor da condenação, conforme dispõe o 
art. 475-J do Código de Processo Civil. 
 
AUTOS Nº. 2008.0010.3380-4/0 – 6193/03 - AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: M. D. M. REP. POR SUA GENITORA CLEONILDES DIAS MAGALHÃES  
Advogado: Dr. JOSÉ PEREIRA DE BRITO OAB/TO 151-B 
Requerido: GILVAN AMARAL MARINHO 
Advogado: Dr. GERALDO DE FREITAS OAB/TO 2.708-B 
INTIMAÇÃO: Intimo a parte credora para atualizar o valor do débito exeqüendo, no prazo de 5 (cinco) dias.   
 
AUTOS Nº. 2012.0004.3728-4/0 – 3520/03 - AÇÃO: DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO  
Requerente: HIDALBY ALVES PALMEIRA 
Advogado: Drª. CLÉZIA AFONSO OAB/TO 2164 
Requerido: JONAS PALMEIRA 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto e com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, com a redação que lhe foi dada pela 
Emenda Constitucional nº 66/10, julgo procedente o pedido inaugural para decretar o divórcio de HIDALBY ALVES PALMEIRA e 
JONAS PALMEIRA. De conseqüência, resolvo o mérito da lide (art. 269, I, CPC). Expeça-se mandado de averbação, com 
isenção de taxas e emolumentos, por se tratar de partes beneficiárias da gratuidade judiciária, inclusive para alteração do nome 
da virago, que voltará a assinar o nome de solteira, qual seja HIDALBY ALVES NUNES, conforme requerido. Pelo mesmo motivo 
sem custas. P. R. I. C. Miranorte, 31 de março de 2014. CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES – Juiz de Direito Titular.     
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AUTOS Nº. 2012.0004.3748-9/0 – 3726/04 - AÇÃO: INVENTÁRIO   
Requerente: IOLANDA TEREZINHA DE CASTRO 
Advogado: Dr. ROBERTO NOGUEIRA OAB/TO 726-B 
Requerido: ESPÓLIO DE PEDRO ALVES DE CASTRO 
Advogado:  
INTIMAÇÃO: Intimo os interessados, para que se manifeste em 10 dias acerca da realização de nova partilha de bens.  
 

AUTOS Nº. 2012.0004.5012-4/0 – 4.054/05 - AÇÃO: DECLARATÓRIA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
ESTÁVEL 
Requerente: GENEZI BERNARDES DE ARAÚJO 
Advogado: Dr. JOSÉ PEREIRA DE BRITO OAB/TO 151-B 
Requerido: ESPÓLIO DE ANTONIO CÂNDIDO RODRIGUES, AIV ANTONIO BERNARDES RODRIGUES E OUTROS 
Advogado: Dr. OSEMAR NAZARENO RIBEIRO OAB/GO 16.338 
INTIMAÇÃO: Intimo as partes para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar sobre a certidão de fls. 516/517 referente ao 
despacho de fl. 515.  
 

NATIVIDADE 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS:  2009.0004.5038-8 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: Bunge Fertilizantes S/A 
Advogado: José Antônio Moreira OAB/SP 62724 
Advogado: Irazon Carlos Aires Júnior OAB/TO 2.426 
Requerido: Marcos Vignando e outros 
DESPACHO: Intime-se o exeqüente para impulsionar o feito, efetuando o pagamento das custas da Carta Precatória de citação, 
em 10 dias, sob pena de ser reconhecida sua falta de interesse no prosseguimento do feito. Natividade, 27 de março de 2014. 
Edssandra Barbosa da Silva Lourenço. Juíza de Direito. 
 
AUTOS:  2008.0010.4697-3 – AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: Alcides Torres de Gusmão 
Advogado: Estácio Costa e Sá  OAB/GO26882 
Requerido: Banco da Amazônia S/A 
Advogada: Elaine Ayres Barros – OAB/TO 2402 
Advogada: Keyla Márcia Gomes Rosal – OAB/TO 2412 
Advogado: José Frederico Fleury Curado Brim – OAB/TO 2943 
OBJETO: Intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, indicando a sua 
finalidade e adequação. 
 
AUTOS:  2008.0000.1174-2 – AÇÃO DEMARCATÓRIA 
Requerente: Espólio de Fernandino Nunes Vilela 
Advogado: Carlos Alberto Teixeira de Arraes Menezes OAB/GO 18977 
Requerido: Diolino Carvalho de Araújo e outro 
Advogado: Wylkyson Gomes de Sousa OAB/TO 2838 
Requerido: Joviniano Bispo Guimarães 
Advogado: Antônio Dutra de Miranda OAB/GO 16256 
Requerido: Elvisley Costa de Lima 
DESPACHO: Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do pedido de assistência de fls.506/507, no prazo de 05 (cinco) 
dias (art.51,CPC). Natividade, 27 de março de 2014. Edssandra Barbosa da Silva Lourenço. Juíza de Direito. 
 
AUTOS:  2010.0009.3878-3 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: Aymoré, Crédito, Financiamento 
Advogado: Alexandre Iunes Machado OAB/TO 4110-A 
Requerido: Jader Rocha Nepomuceno Costa 
Advogado: Ademilson Costa OAB/TO 1767 
DESPACHO: Tenso em vista que o requerido foi citado (fl.38), torna-se necessária sua anuência para o ingresso no feito do 
cessionário do direito litigioso (art.42,§1°,CPC), postulado às fls.51/52. Assim, sendo determino a intimação do requerido para, 
no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do referido ingresso, devendo ser advertido que seu silêncio será reconhecido 
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como aceitação tácita da substituição do pólo ativo do presente feito. Natividade,24 de fevereiro de 2014. Edssandra Barbosa da 
Silva Lourenço. Juíza de Direito. 
 
AUTOS:  2011.0010.1694-2 – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 
Requerente: Aritéia Gonçalves de Almeida 
Advogado: Felício Cordeiro da Silva OAB/TO 4547 
Requerido: Município de Natividade 
DESPACHO: Esclareça a autora, em 5 (cinco) dias, o que pretende provar com a prova testemunhal. Natividade,26 de fevereiro 
de 2014. Edssandra Barbosa da Silva Lourenço. Juíza de Direito. 
 
AUTOS:  2010.0004.8168-6 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE TITULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: Vilobaldo Gonçalves Vieira 
Advogado: Sérgio Delgado Júnior OAB/TO 2277 
Advogado: Domingos da Silva Guimarães OAB/TO 260 
Requerido: Banco da Amazônia S/A 
Advogado: Alessandro de Paula Canedo OAB/TO 1334-A 
Advogado: Elaine Ayres Barros OAB/TO 2402 
Advogada: Fernanda Ramos Ruiz  
Advogado: José Frederico Fleury Curado Brom OAB/TO 2943 
DESPACHO: Em que pese o requerido ter aventado a possibilidade de prova oral, não a vejo necessária neste caso, logo, 
cabível o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Após, concluam-se os autos para sentença. Natividade,19 de fevereiro de 
2014. Edssandra Barbosa da Silva Lourenço. Juíza de Direito. 
 
AUTOS:  2012.0001.6178-5 – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 
Requerente: Raimundo Alves da Silva 
Advogado: Felicio Cordeiro da Silva OAB/TO 4547 
Requerido: Deuzimar Rodrigues Fernandes 
SENTENÇA: “...Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes à fl.34, julgando extinto o feito, com resolução 
de mérito, nos termos do art.269, III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art.54 e 55 da Lei 9099/95). Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, após a preclusão do prazo recursal. Natividade,24 de fevereiro de 2014. Edssandra 
Barbosa da Silva Lourenço. Juíza de Direito. 
 
AUTOS:  2011.0001.3258-2 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Requerente: Banco Finasa BMC S/A 
Advogado: Celson Marcon OAB/TO 4009-A 
Advogado:Núbia Conceição Moreira OAB/TO 4311 
Requerido: Pedro Macedo de Oliveira 
DESPACHO: Defiro o pleito retro. Intime-se. Natividade,26 de abril de 2014. Edssandra Barbosa da Silva Lourenço. Juíza de 
Direito. 
 
AUTOS:  2011.0010.1827-9 – AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: Domingos Pinto da Costa e outros 
Advogado: Defensoria Pública 
Requerido: Município de Natividade/TO 
Advogado: Roger de Mello Ottano OAB/TO 2583 
DESPACHO: Designo audiência preliminar para o dia 07 de maio de 2014, às 16h10 (Art. 331 CPC), na qual, se, por qualquer 
motivo, não for obtida a conciliação, serão fixados os pontos controvertidos, decididas as questões processuais pendentes e 
determinada as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário. Intimem-se. 
Natividade, 1° de abril de 2014. Edssandra Barbosa da Silva Lourenço. Juíza de Direito. 
 
AUTOS:  2007.0005.6227-0 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
Requerente: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Requerido: Celtins 
Advogada: Patrícia Mota M. Vicmeyer OAB/TO 2245 
Advogada: Cristina Lopes Vieira OAB/TO 2608 
DESPACHO: Considerando que na data designada para audiência de instrução e julgamento esta magistrada estará 
participando do seminário do Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, promovido pela Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense – ESMAT em convênio com a Universidade Federal do Tocantins, dispondo de autorização da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins para ausentar-se da Comarca nos dias letivos, redesigno a audiência para o 
dia 11 de junho de 2014, às 15h. Intimem-se as partes e o perito. Natividade, 01 de abril de 2014. Edssandra Barbosa da Silva 
Lourenço. Juíza de Direito. 
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1ª Escrivania Criminal 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2011.0005.8855-1 – AÇÃO PENAL 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: JOSÉ BEZERRA DE SOUZA IRMÃO 
Advogado: DR. SARANDI FAGUNDES DORNELLES OAB/TO 432-A 

INTIMAÇÃO: Intimo V. Sª da  sentença de pronúncia proferida nos autos acima mencionados, cuja parte dispositiva a seguir será 
transcrita:”Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado JOSÉ 
BEZERRA DE SOUZA IRMÃO, como incurso na sanção do delito tipificado no art. 121, caput c/c art. 14, inciso II do Código 
Penal (por duas vezes), determinando que seja oportunamente julgado perante o Júri Popular desta Comarca, deixo de 
pronunciá-lo pela prática dos delitos tipificados no art. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03, haja vista a ocorrência do princípio da 
absorção.” 
 

NOVO ACORDO 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº. 5000024-02.2008.827.2728 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
REQUERENTE: EDUARDO MARTINS BARROS 
ADVOGADA: ELCINA GOMES VALENTE– OAB DF 7219 
REQUERIDA:  MARIA RUBIA BARBOSA COELHO  
FINALIDADE: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento de 
todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº07/2012 de 
04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO por 
onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000024-02.2008.827.2728, oportunidade em que após a publicação desse 
acontecimento os autos serão baixados por digitalização. Advertência: É obrigatório o cadastramento dos advogados que 
queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no E-PROC/TJTO. Novo Acordo/TO, 09 de abril de 
2014. Eliana Aparecida do N. M. Brito– Técnica Judiciária. 
 

PALMAS 
2ª Vara Cível 

INTIMAÇÕES ÀS PARTES 
Boletim nº 27/2014 
Ação: Obrigação de Fazer c/c Dano Moral – 5012340-05.2012.827.2729 (nº de ordem 01) 
Requerente: Natanary Helena de Souza Bastos  
Advogado: Mateus Rossi Raposo – 8738271  
Requerido: CASSI Caixa de Assistência ao Funcionário do Banco do Brasil    
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ex positis, pelo livre convencimento que formo e à luz dos artigos 269, inciso I; 277, § 2º; 897, 
todos do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para confirmar na íntegra a decisão 
antecipatória de tutela constante do evento 3, e condenar a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) a título de danos morais, valor que entendo moderado ao caso concreto e em estudo, corrigida monetariamente e incidindo 
juros de 1% a.m., a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno a requerida ao pagamento das custas e taxa judiciária, 
bem como aos honorários advocatícios da parte ex adversa, que fixo em 15% do valor da causa nos termos do art. 20, § 4º, do 
CPC. Intimar. Palmas-TO, 03 de abril de 2014. (ass) Luiz Otávio de Queiroz Fraz. Juiz de Direito.” 
 

3ª Vara Cível 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2010.0005.1592-0 – REDIBITÓRIA 
Requerente: Marta Lúcia Viana Silva Santos 
Advogado(a): Dr. Vinícius Pinheiro Marques 
Requerido(a): Nokia do Brasil Tecnologia Ltda 
Advogado(a): Drª Sarah Gabrielle Albuquerque Alves e Drª Márcia Ayres da Silva 
Requerido(a): Lojas Novo Mundo 
Advogado(a): Dr. Luís Gustavo de Cesaro 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para comparecerem à audiência de que trata o art. 331 do CPC (Audiência de 
Conciliação) designada para o dia 29/05/2014 às 16 horas e trinta minutos na sala de Audiências da 3ª Vara Cível da comarca de 
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Palmas. Ficam intimadas ainda de que na Audiência: a) será tentada a conciliação das partes; b) serão julgadas as questões 
processuais pendentes, caso não se tenha obtido a conciliação; c) serão fixados os pontos controvertidos da demanda d) será 
anunciado o julgamento conforme o estado do processo ou deliberado sobre a prova já especificada conforme for.  
 
AUTOS: 2011.0002.5674-5 – REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Requerente: Josenias Silva do Nascimento 
Advogado(a): Dr. Antonio Rogério Barros de Mello 
Requerido(a): Elivania Tavares dos Santos e José Eustaquio Souza 
Advogado(a): Defensor Público 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para comparecerem à audiência de que trata o art. 331 do CPC (Audiência de 
Conciliação) designada para o dia 27/05/2014 às 15 horas e quinze minutos na sala de Audiências da 3ª Vara Cível da comarca 
de Palmas. Ficam intimadas ainda de que na Audiência: a) será tentada a conciliação das partes; b) serão julgadas as questões 
processuais pendentes, caso não se tenha obtido a conciliação; c) serão fixados os pontos controvertidos da demanda d) será 
anunciado o julgamento conforme o estado do processo ou deliberado sobre a prova já especificada conforme for.  
 
AUTOS: 2011.0002.5968-4 – INDENIZAÇÃO 
Requerente: Diva Lúcia Azevedo 
Advogado(a): Dr. Ildo João Cotica Júnior e Drª Denize Alves Carneiro 
Requerido(a): Investco S/A 
Advogado(a): Dr. Gustavo Antonio Feres Paixão e Dr. Walter Ohofugi Júnior 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para comparecerem à audiência de que trata o art. 331 do CPC (Audiência de 
Conciliação) designada para o dia 27/05/2014 às 16 horas e trinta minutos na sala de Audiências da 3ª Vara Cível da comarca de 
Palmas. Ficam intimadas ainda de que na Audiência: a) será tentada a conciliação das partes; b) serão julgadas as questões 
processuais pendentes, caso não se tenha obtido a conciliação; c) serão fixados os pontos controvertidos da demanda d) será 
anunciado o julgamento conforme o estado do processo ou deliberado sobre a prova já especificada conforme for.  
 
AUTOS: 2008.0010.7434-9 – INDENIZAÇÃO 
Requerente: Araceli Acadrolli 
Advogado(a): Drª. Janay Garcia 
Requerido(a): General Motors do Brasil Ltda 
Advogado(a): Dr. Walter Ohofugi Júnior 
Requerido(a): Comercial Gurupi de Automóveis 
Advogado(a): Drª. Pâmela M. S. Novais Camargo Salgado 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para comparecerem à audiência de que trata o art. 331 do CPC (Audiência de 
Conciliação) designada para o dia 27/05/2014 às 14 horas na sala de Audiências da 3ª Vara Cível da comarca de Palmas. Ficam 
intimadas ainda de que na Audiência: a) será tentada a conciliação das partes; b) serão julgadas as questões processuais 
pendentes, caso não se tenha obtido a conciliação; c) serão fixados os pontos controvertidos da demanda d) será anunciado o 
julgamento conforme o estado do processo ou deliberado sobre a prova já especificada conforme for.  
 
AUTOS: 2011.0001.7670-9 – OBRIGAÇÃO DE FAZER 
Requerente: Luciane de Paula Machado 
Advogado(a): Drª. Gisele de Paula Proença 
Requerido(a): Banco Bonsucesso S/A 
Advogado(a): Dr. Sérvio Túlio de Barcelos, Drª Sarah Gabrielle Albuquerque Alves e Dr. Leandro Jeferson Cabral de Mello 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para comparecerem à audiência de que trata o art. 331 do CPC (Audiência de 
Conciliação) designada para o dia 28/05/2014 às 14 horas na sala de Audiências da 3ª Vara Cível da comarca de Palmas. Ficam 
intimadas ainda de que na Audiência: a) será tentada a conciliação das partes; b) serão julgadas as questões processuais 
pendentes, caso não se tenha obtido a conciliação; c) serão fixados os pontos controvertidos da demanda d) será anunciado o 
julgamento conforme o estado do processo ou deliberado sobre a prova já especificada conforme for.  
 
AUTOS: 2011.0005.8348-7 – CAUTELAR 
Requerente: Public Propaganda e Marketing Ltda 
Advogado(a): Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues 
Requerido(a): Centro Norte e Comunicação Ltda (TV Anhanguera Palmas) 
Advogado(a): Dr. Átilla Balduino Valente 
 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para comparecerem à audiência de que trata o art. 331 do CPC (Audiência de 
Conciliação) designada para o dia 29/05/2014 às 15 horas e 15 minutos na sala de Audiências da 3ª Vara Cível da comarca de 
Palmas. Ficam intimadas ainda de que na Audiência: a) será tentada a conciliação das partes; b) serão julgadas as questões 
processuais pendentes, caso não se tenha obtido a conciliação; c) serão fixados os pontos controvertidos da demanda d) será 
anunciado o julgamento conforme o estado do processo ou deliberado sobre a prova já especificada conforme for.  
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AUTOS: 2010.0007.8426-3 – ORDINÁRIA 
Requerente: Fiel Construtora e Incorporadora Ltda 
Advogado(a): Dr. Antonio José Toledo Leme 
Requerido(a): CCO – Construções, Consultoria e Obra Ltda 
Advogado(a): Dr. Itagiba Flores 
Requerido(a): Cia Brasileira de Distribuição – Supermercado Extra  
Advogado(a): Drª Débora Renata Lins Cattoni , Drª Sarah Gabrielle Albuquerque Alves, Dr. Eduardo Luiz Brock e Drª Rita de 
Cássia Vattimo Rocha 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para comparecerem à audiência de que trata o art. 331 do CPC (Audiência de 
Conciliação) designada para o dia 28/05/2014 às 15 horas e 15 minutos na sala de Audiências da 3ª Vara Cível da comarca de 
Palmas. Ficam intimadas ainda de que na Audiência: a) será tentada a conciliação das partes; b) serão julgadas as questões 
processuais pendentes, caso não se tenha obtido a conciliação; c) serão fixados os pontos controvertidos da demanda d) será 
anunciado o julgamento conforme o estado do processo ou deliberado sobre a prova já especificada conforme for.  
 
AUTOS: 2009.0012.8760-0 – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO 
Requerente: Dimas Pereira da Silva 
Advogado(a): Dr. José Laerte de Almeida e Dr. Rafael Wilson de Mello Lopes 
Requerido(a): Banco Itaucard S/A 
Advogado(a): Drª Cristiane de Sá Muniz Costa, Drª Núbia Conceição Moreira e Dr. Marcos André Carneiro dos Santos 
Requerido(a): Tapajós Distribuidora de Veículos Ltda 
Advogado(a): Dr. Gedeon Pitaluga Júnior e Dr. Vinícius Ribeiro Alves Caetano 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para comparecerem à audiência de que trata o art. 331 do CPC (Audiência de 
Conciliação) designada para o dia 28/05/2014 às 16 horas e trinta minutos na sala de Audiências da 3ª Vara Cível da comarca de 
Palmas. Ficam intimadas ainda de que na Audiência: a) será tentada a conciliação das partes; b) serão julgadas as questões 
processuais pendentes, caso não se tenha obtido a conciliação; c) serão fixados os pontos controvertidos da demanda d) será 
anunciado o julgamento conforme o estado do processo ou deliberado sobre a prova já especificada conforme for.  
 
AUTOS: 2010.0006.8900-7 – COMINATÓRIA 
Requerente: Tiago Arruda Ferreira 
Advogado(a): Drª. Pâmela da Rocha Pires 
Requerido(a): Sobral Comércio de Veículos Ltda 
Advogado(a): Dr. Clóvis Teixeira Lopes 
Requerido(a): Egly Lucena Santos 
Advogado(a): Dr. Alessandro Roges Pereira 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para comparecerem à audiência de que trata o art. 331 do CPC (Audiência de 
Conciliação) designada para o dia 29/05/2014 às 14 horas na sala de Audiências da 3ª Vara Cível da comarca de Palmas. Ficam 
intimadas ainda de que na Audiência: a) será tentada a conciliação das partes; b) serão julgadas as questões processuais 
pendentes, caso não se tenha obtido a conciliação; c) serão fixados os pontos controvertidos da demanda d) será anunciado o 
julgamento conforme o estado do processo ou deliberado sobre a prova já especificada conforme for.  
 
AUTOS: 2007.0000.9920-0 – RESCISÃO CONTRATUAL 
Requerente: Lunabel – Incorporação e Empreendimentos Imobiliários Ltda 
Advogado(a): Dr. Maurício Cordenonzi, Dr. Roger de Mello Ottaño, Dr. Otávio de Oliveira Fraz e Dr. Renato Duarte Bezerra 
Requerido(a): Sandro Brandão Rocha 
Advogado(a): Defensor Público 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para comparecerem à audiência de que trata o art. 331 do CPC (Audiência de 
Conciliação) designada para o dia 06/05/2014 às 15 horas e 15 minutos na sala de Audiências da 3ª Vara Cível da comarca de 
Palmas. Ficam intimadas ainda de que na Audiência: a) será tentada a conciliação das partes; b) serão julgadas as questões 
processuais pendentes, caso não se tenha obtido a conciliação; c) serão fixados os pontos controvertidos da demanda d) será 
anunciado o julgamento conforme o estado do processo ou deliberado sobre a prova já especificada conforme for.  

 

4ª Vara Cível 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº: 2009.0002.4753-1 – EXECUÇÃO 
EXEQUENTE(S): BANCO BRADESCO S/A 

ADVOGADO(S): OSMARINO JOSE DE MELO OAB-TO 779 
EXECUTADO(S): PET CENTER COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA; MAGNO PADILHA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO(S):  HUMBERTO SOARES DE PAULA OAB-TO 2755 
INTIMAÇÃO: ATO PROCESSUAL: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais 
e para conhecimento de todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução 
Normativa nº 07/2012 de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os autos de nº 2009.0002.4753-1 foram 
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digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5003537-38.2009.827.2729, oportunidade 
em que após a publicação desse acontecimento os autos serão baixados por digitalização no sproc.tjto.jus.br. 4ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas. Os advogados que por ventura não possuem cadastro no sistema Eproc deverão se cadastrar 
 
AUTOS Nº: 2008.0010.7459-4 – REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS 
REQUERENTE(S): PET CENTER COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA 

ADVOGADO(S): HUMBERTO SOARES DE PAULA OAB-TO 2755 
REQUERIDO(S): BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO(S):  OSMARINO JOSE DE MELO OAB-TO 779 
INTIMAÇÃO: ATO PROCESSUAL: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais 
e para conhecimento de todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução 
Normativa nº 07/2012 de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os autos de nº 2008.0010.7459-4 foram 
digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5001564-82.2008.827.2729, oportunidade 
em que após a publicação desse acontecimento os autos serão baixados por digitalização no sproc.tjto.jus.br. 4ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas. Os advogados que por ventura não possuem cadastro no sistema Eproc deverão se cadastrar 
 

5ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados, tudo 
nos termos do artigo 236 do C.P.C. 
 
Ação: Ação Civil de Reparação de Danos – 2005.0001.5550-2 
Requerente: SILMAR LIMA MENDES 
Advogado: MURILO SUDRÉ MIRANDA 
Requerido: UNOESTE – UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA 
Advogado: HELOISA HELENA BAN PEREIRA PERETTI 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se houve a quitação integral 
do débito, conforme declaração de fls. 235. Após, venham-me conclusos para apreciação. Palmas, 04 de abril de 2014. Ass. 
Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Cobrança – 2007.0002.5757-3 
Requerente: PNEUS MIL COMERCIAL LTDA 
Advogado: EDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA NETO 
Requerido: FENIX EDIFICAÇÕES LTDA 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Trata-se de Cobrança que Pneus Mil Comercial Ltda move em desfavor de Fênix Edificações Ltda. 
Após tentativas frustradas de citação, a parte requerente peticionou às fls. 63 informando que “as partes entabularam acordo (...) 
pelo que dá plena e geral quitação à autora, pugnando pela desistência da ação com a sua baixa e arquivamento. É o relatório, 
em breve síntese. Passo a decidir. Uma vez que há a desistência da ação, o mérito não pode se apreciado, devendo o 
magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no mérito. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo se resolução 
de mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, se 
houver. Autorizo o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial, os quais devem ser substituídos por cópias. 
Após as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. P.R.I. Palmas, 04 de abril de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira 
Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Execução de Título Extrajudicial – 2007.0004.2124-1 
Exequente: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO 
Advogado: LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR 
Executado: REGES LIRA AGUIAR CUNHA E MOIZENIEL DE LIRA AGUIAR CUNHA 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que HSBC Bank Brasil S/A move em desfavor de 
Moizeniel de Lira Aguiar Cunha. Intimada a recolher as custas de locomoção do oficial de justiça, a parte requereu a desistência 
da ação. É o relatório, em breve síntese. Passo a decidir. Uma vez que há a desistência da ação, o mérito não pode ser 
apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no mérito. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 
processo se resolução de mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais 
remanescentes, se houver. Autorizo o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial, os quais devem ser 
substituídos por cópias. Após as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. P.R.I. Palmas, 04 de abril de 2014. Ass. 
Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
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Ação: Depósito – 2007.0004.2156-0 
Requerente: BANCO SANTANDER BRASIL S/A 
Advogado: CELSO MARCON E NÚBIA CONCEIÇÃO MOREIRA 
Requerido: NILMAR OLIVEIRA BARBOSA 
Advogado: RENUNCIOU 
INTIMAÇÃO 1: DECISÃO: “Haja vista o decurso do tempo intime-se a autora para apresentar planilha atualizada do débito, 
no prazo de 05 dias. Após a apresentação do cálculo adot, passo a decidir. Preceitua o art. 4º do Decreto Lei 911/69: (...). Defiro 
desde já o requerimento de conversão, que manifestado com expressa estimação pecuniária do valor do bem e, com fundamento 
no art. 4º do Decreto Lei 911/69, com a redação da Lei 6.071/74, converto a Ação de Busca e Apreensão em Ação de Depósito. 
Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no Distribuidor, e retifiquem-se a autuação e registros cartorários. (...). Fica, 
desde já, deferido os benefícios do § 2º do art. 172 do CPC. Caso seja requerida a citação por edital, fica desde já deferida. (...). 
Palmas, 27 de março de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
INTIMAÇÃO 2: “Fica a parte AUTORA intimada a promover o recolhimento das custas de locomoção/diligência para expedição 
do mandado de citação ao endereço constante da inicial.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0000.2969-2 
Requerente: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: OSMARINO JOSÉ DE MELO E MICHELLE CORREA RIBEIRO MELO 
Requerido: ARIVALDO SANTOS NASCIMENTO E LEIDA MARCY INACIO NASCIMENTO 
Advogado: PATRICIA MARIA COSTA DE CASTRO E RONALD COSTA DE CASTRO 
INTIMAÇÃO 1: DESPACHO: “Defiro o pedido de fls. 65 para que seja emitida Carta Precatória itinerante à Comarca de 
Xinguara, com o fim de apreender o bem indicado na inicial. Palmas, 26 de março de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – 
Juiz de Direito.” 
INTIMAÇÃO 2: DECISÃO: “Revogo o despacho anterior. A localização do bem é tarefa que cabe à parte autora que não pode 
querer delegar ao Judiciário nem pedir providências que indiretamente implique tal providência. Defiro o bloqueio Renajud e 
determino que no prazo improrrogável de 06 meses a parte aponte onde o bem possa ser localizado ou solicitar providência 
útil. Palmas, 03 de abril de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0001.9656-4 
Requerente: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO 
Advogado: PEDRO HENRIQUE LAGUNA MIORIN E ROBERTA SANCHES DA PONTE 
Requerido: GILVAN LOPES DE SOUSA 
Advogado: LOURENÇO CORREA BIZERRA 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Trata-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada por HSBC Bank Brasil S/A em face de Gilvan 
Lopes Sousa, em razão do inadimplemento no contrato de financiamento para aquisição de veículo, entabulado entre as partes. 
A liminar foi deferida às fls. 20/21. O requerido foi citado e o bem apreendido (fls. 24/25). Na contestação a parte alegou a mora 
de apenas uma parcela, a de nº 10, vencida em 19/01/2008 e solicitou a revogação da liminar. Purgou a mora (fls. 45verso / 46). 
Às fls. 52 há demonstração de que o bem fora restituído. O requerido solicitou o pagamento das parcelas referentes aos meses 
de julho, agosto e setembro de 2008, bem como desbloqueio do carnê pela autora. Os pedidos foram deferidos. Intimada a 
impulsionar a lide, conforme despacho de fls. 82, a parte quedou-se inerte. É o relatório, em breve resumo. Passo a decidir. (...). 
Pelo exposto, determino a EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC e ante o 
princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo 
em R$ 500,00 reais. Após as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. P.R.I. Palmas, 27 de março de 2014. Ass. 
Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0002.3934-4 
Requerente: BANCO HONDA S/A 
Advogado: MARIA LUCÍLIA GOMES, FÁBIO DE CASTRO SOUZA E AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 
Requerido: LEONARDO DE SOUSA COSTA 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “O pedido de busca de endereço pelo judiciário deve ser negado. Explico. Ocorre que indicar o correto 
endereço da parte adversa na petição inicial, bem como diligenciar em busca desse endereço, é tarefa que incumbe a parte 
autora. É importante observar que o Judiciário não é órgão de investigação, sendo que cada vez mais as partes querem atribuir 
ao órgão julgador as tarefas que são de sua responsabilidade. Nesse sentido: (...). Portanto, intime-se a parte para que, no 
prazo de 10 dias, indique o endereço exato da parte contrária, sob pena de extinção, sem resolução de mérito. Palmas, 24 
de março de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Reparação de Danos Morais e/ou Materiais – 2008.0002.7964-8 
Requerente: LUZENIRA PEREIRA DE OLIVEIRA 
Advogado: MARCELO SOARES OLIVEIRA 
Requerido: JR JOIAS FOLHEADOS 
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Advogado: JOCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Requerido: JACKELINE OLIVEIRA GUIMARÃES 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “(...). Intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação já apresentada (...). O prazo é 
de 10 (dez) dias. (...). Palmas, 22 de outubro de 2013. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0002.8890-6 
Requerente: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
Advogado: ALEXANDRE IUNES MACHADO 
Requerido: EDEM CARLOS MACHADO DE SOUZA 
Advogado: RUBERVAL SOARES COSTA 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca da petição de fls. 58/70, no prazo fatal e 
improrrogável de 05 (cinco) dias. Após, venham-me conclusos para apreciação. Palmas, 27 de março de 2014. Ass. Lauro 
Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0002.8920-1 
Requerente: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
Advogado: ALEXANDRE IUNES MACHADO 
Requerido: MARCIA KEYLA VIEIRA SILVA 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 
S/A em face Márcia Keyla Vieira Silva. As partes autora e ré estão qualificadas na inicial. A causa de pedir está centrada em 
descumprimento de contrato por não pagamento de prestações de financiamento de automóvel. Apresentou pedido liminar de 
reintegração de busca e apreensão que foi concedida, porém, após vários esforços, duas tentativas frustradas de encontrar a 
requerida no endereço fornecido pela autora, bem como receber informação do TRE no sentido de que os dados informados 
para consulta foram insuficientes, a requerida, até o presente momento não foi citada e o bem não foi apreendido. A autora (que 
sucedeu ao Banco Aymoré) solicitou “o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de localizar o paradeiro do 
requerido”, na data de setembro de 2013. (...). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos 
do art. 267, I e IV do CPC. Custas finais, se houver, pela parte requerente. Sem honorários. Após as formalidades legais, 
arquivem-se. P.R.I. Palmas, 18 de março de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Reintegração de Posse – 2008.0003.2375-2 
Requerente: DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL 
Advogado: JOSÉ MARTINS, FABRÍCIO GOMES E FRANCISCO MORATO CRENITTE 
Requerido: GILVANIA ARAUJO BEDAS DE MELO 
Advogado: MARCO FERREIRA DAVI 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Trata-se de ação de Reintegração de Posse proposta por Dibens Leasing S/A em face de Gilvânia 
Araújo Bedas Melo. As partes autora e ré estão qualificadas na inicial e contestação, respectivamente. A causa de pedir está 
centrada em descumprimento de contrato por não pagamento de prestações de financiamento. Apresentou pedido liminar de 
reintegração de posse de veículo automotor. Liminar deferida com a reintegração. A requerida apresentou manifestação às fls. 
40/41 apontando que pagou as prestações em atraso; fora determinada a devolução do veículo. A autora aponta que as 
prestações foram pagas após a apresentação da ação e pede a negativa de gratuidade processual à requerida. Processo 
maduro para o julgamento. Eis o relatório, em breve resumo. Passo a decidir. (...). Pelo exposto, reconheço a perda 
superveniente do objeto, tendo em vista o pagamento, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Condeno a 
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que, desde já, arbitro em R$ 1.000,00 reais. 
Correção monetária (INPC) a partir da propositura e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, valores que para 
cobrança deverá ser observado o que dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50. Mantenho na íntegra a liminar já proferida. Após as 
formalidades legais, arquivem-se. P.R.I. Palmas, 18 de março de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0003.2555-0 
Requerente: BANCO FINASA S/A 
Advogado: CELSO MARCON E NUBIA CONCEIÇÃO MOREIRA 
Requerido: LOURIVAL LOPES DOS SANTOS 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Trata-se de ação de Busca e Apreensão que Banco Finasa S/A move em desfavor de Lourival Lopes 
dos Santos, para reaver o veículo descrito na inicial ou pagamento integral do débito indicado. A liminar foi deferida às fls. 22/23. 
Contudo, o mandado de busca e apreensão não foi cumprido e a parte requereu a suspensão do feito. Intimada a impulsionar o 
feito tanto pelo diário de justiça, como pessoalmente, a parte quedou-se inerte. É o relatório, em breve síntese. Passo a decidir. 
(...). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III do CPC. Revogo a liminar 
proferida e condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes. Após as formalidades legais, arquivem-se os 
presentes autos. P.R.I. Palmas, 21 de fevereiro de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
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Ação: Previdenciária – 2008.0004.7153-0 
Requerente: NEILTON FERRAZ DE MAIA 
Advogado: GILBERTO RIBAS DOS SANTOS 
Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 
Advogado: PROCURADOR DA AGU – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 
INTIMAÇÃO 1: DESPACHO: “Pese o enorme respeito e brilho no que diz respeito ao trabalho de fôlego do ilustre perito, entendo 
que  o caso encerra lacunas e dúvidas que pela sua natureza técnica não podem ser sanadas por este magistrado. Assim, 
determino que o cartório intime-se o autor a comparecer perante à Junta Médica deste Fórum munido de todos os documentos 
clínicos que tiver e que o Sr. Perito diga, no seu ponto de vista, se o autor tem condições de continuar desempenhando a função 
que exercia ou não e se apresenta lesão incapacitante, podendo também fornecer todas as informações que entender 
necessárias. Publique-se. Intime-se. Agende data para que o autor compareça à Junta. Palmas, 13 de março de 2014. Ass. 
Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
INTIMAÇÃO 2: “Fica a parte AUTORA intimada acerca da designação da perícia para o dia 22/07/2014, às 09:00 horas, a 
realizar-se na Junta Médica Oficial do Poder Judiciário, localizada no 2º andar deste Fórum, devendo o AUTOR, comparecer no 
dia e hora supra, munido de todos os documentos e exames complementares já realizados”. 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0006.6880-6 
Requerente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL 
MULTICARTEIRA  
Advogado: ALEXANDRE IUNES MACHADO 
Requerido: GILMAR FERREIRA DE CARVALHO 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “O pedido de busca de endereço pelo judiciário deve ser negado. Explico. Ocorre que indicar o correto 
endereço da parte adversa na petição inicial, bem como diligenciar em busca desse endereço, é tarefa que incumbe a parte 
autora. É importante observar que o Judiciário não é órgão de investigação, sendo que cada vez mais as partes querem atribuir 
ao órgão julgador as tarefas que são de sua responsabilidade. Nesse sentido: (...). Portanto, intime-se a parte para que, no 
prazo de 10 dias, indique o endereço exato da parte contrária, sob pena de extinção, sem resolução de mérito. Palmas, 24 
de março de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0007.0746-1 
Requerente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL 
MULTICARTEIRA  
Advogado: ALEXANDRE IUNES MACHADO 
Requerido: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA ROCHA 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “O pedido de busca de endereço pelo judiciário deve ser negado. Explico. Ocorre que indicar o correto 
endereço da parte adversa na petição inicial, bem como diligenciar em busca desse endereço, é tarefa que incumbe a parte 
autora. É importante observar que o Judiciário não é órgão de investigação, sendo que cada vez mais as partes querem atribuir 
ao órgão julgador as tarefas que são de sua responsabilidade. Nesse sentido: (...). Portanto, intime-se a parte para que, no 
prazo de 10 dias, indique o endereço exato da parte contrária, sob pena de extinção, sem resolução de mérito. Palmas, 24 
de março de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Execução – 2008.0008.1916-2 (Apenso: 2007.0006.1828-2) 
Exequente: PEDRO PEREIRA ARRUDA 
Advogado: HUGO BARBOSA MOURA 
Executado: HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 
Advogado: MARICA CAETANO DE ARAÚJO 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Diga o exequente se há algo do título judicial a requerer, no prazo de 10 dias. Após, venham-me 
conclusos. Palmas, 14 de fevereiro de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Monitória – 2008.0008.6334-0 
Requerente: AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
Advogado: ATAUL CORREA GUIMARÃES E GLAUTON ALMEIDA ROLIM 
Requerido: BEN HUR XAVIER 
Advogado: RILDO CAETANO DE ALMEIDA 
Requerido: FRANHLIN MACIEL DA SILVA SANTOS 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Intime-se a parte Ben Hur Xavier para se manifestar quanto ao pedido, da parte autora (fls. 26), de 
desistência formulado em relação a sua pessoa. Prazo: 05 dias. O pedido, formulado pela parte autora, de busca de endereço 
pelo judiciário deve ser negado. Explico. Ocorre que indicar o correto endereço da parte adversa na petição inicial, bem como 
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diligenciar em busca desse endereço, é tarefa que incumbe a parte autora. É importante observar que o Judiciário não é órgão 
de investigação, sendo que cada vez mais as partes querem atribuir ao órgão julgador as tarefas que são de sua 
responsabilidade. Nesse sentido: (...). Portanto, intime-se a parte para que, no prazo de 10 dias, indique o endereço exato 
da parte contrária, sob pena de extinção, sem resolução de mérito. Palmas, 24 de março de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira 
Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Cobrança – 2008.0008.6801-5 
Requerente: ENERTEC DO BRASIL LTDA 
Advogado: RUY RIBEIRO 
Requerido: ENERBAT COMERCIO INDÚSTRIA E ATACADO DE BATERIAS LTDA 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se a parte autora para indicar com precisão o endereço da parte requerida, sob pena de 
extinção prematura. Prazo: 10 dias. Palmas, 26 de março de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0008.8986-1 
Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
Advogado: ALEXANDRE IUNES MACHADO 
Requerido: ROGÉRIO SANTOS DE OLIVEIRA 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “O pedido de busca de endereço pelo judiciário deve ser negado. Explico. Ocorre que indicar o correto 
endereço da parte adversa na petição inicial, bem como diligenciar em busca desse endereço, é tarefa que incumbe a parte 
autora. É importante observar que o Judiciário não é órgão de investigação, sendo que cada vez mais as partes querem atribuir 
ao órgão julgador as tarefas que são de sua responsabilidade. Nesse sentido: (...). Portanto, intime-se a parte para que, no 
prazo de 10 dias, indique o endereço exato da parte contrária, sob pena de extinção prematura. Palmas, 26 de março de 
2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0009.7747-7 
Requerente: BANCO FINASA S/A 
Advogado: FABRÍCIO GOMES E JOSÉ MARTINS 
Requerido: JOUSIMAR SOUZA COSTA 
Advogado: AMARANTO TEODORO MAIA E LINDINALVO LIMA LUZ 
 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “A causa de pedir está centrada em inadimplemento de dívida assumida pela parte requerida para 
utilização do veículo descrito na inicial. A peça inicial foi recebida e teve o seu pedido liminar de busca e apreensão deferido. O 
bem foi apreendido e a parte requerida citada. Na contestação a parte requerida alegou que a inadimplência do contrato se deu 
por culpa do Banco autor, que deixou de lhe fornecer o carnê de pagamento das parcelas contratadas. Eis o relatório, em breve 
resumo. Passo a decidir. (...). Pelo exposto, JULGO INTEIRAMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para 
consolidar, em caráter definitivo, a propriedade plena e posse do bem em mãos da parte autora. Quanto á futura venda do bem, 
determino que, na conformidade do § 5º do art. 3º do Dec. Lei 911/96, “(...)”. Condeno a parte requerida a pagar às custas 
processuais e honorários advocatícios, estes que, desde já, fixo em R$ 500,00. Com a venda do veículo a autora pode com o 
seu produto, descontar as custas processuais e honorários advocatícios. PROCESSO que fica EXTINTO com resolução de 
mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. P.R.I. Palmas, 05 de março de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de 
Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0011.0725-5 
Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A 
Advogado: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES 
Requerido: AMARO MACEDO NETO 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Panamericano S/A em face Amaro 
Macedo Neto. Após diligências frustradas a própria autora solicitou a extinção do processo. Logo em seguida, informa que “... em 
diligências particulares realizadas por um período de 04 meses na Comarca de Taguatinga/DF, o bem não foi localizado para a 
devida apreensão”, também requerendo o cancelamento da Carta Precatória que havia sido deferida por este juízo sem solicitar 
nada mais de efetivo, além de um puro e simples “devido andamento processual do feito”?!!! A jurisprudência vem entendendo 
claramente que é dever da parte indicar o correto endereço da requerida para o regular seguindo do feito, sob pena de 
insatisfação a um dos pressupostos processuais de existência do processo. (...).  Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo 
sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I e IV do CPC. Custas finais, se houver, pela parte requerente. Sem honorários. 
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Após as formalidades legais, arquivem-se. P.R.I. Palmas, 18 de março de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de 
Direito.” 
 

3ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 5042520-67.2013.827.2729 
AÇÃO PENAL 
ACUSADO: IVANLUCIO PEREIRA MILHOMENS 
 

FINALIDADE: CITAR e INTIMAR, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o acusado IVANLUCIO PEREIRA MILHOMENS, 
brasileiro, solteiro, piloto aviador, nascido aos 02/08/1975, filho de Luiz Pereira da Luz e Maria Ivone Martins Milhomem Luz, 
pelos motivos a seguir expostos: Consta do Procedimento Administrativo que no dia 07 de fevereiro de 2011, por volta das 
11h50min, na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, nesta Capital, o denunciado, com 
vontade livre e consciente, provocou a ação de autoridade, ao comunicar a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado. 
Relatam os autos que na data e horário acima mencionados, o denunciado procurou a delegacia supracitada e registrou o 
Boletim de Ocorrência n. 127/2011, comunicando que o veículo GM/S10 2.4 S, cor prata, mod. 2001, placa JGA-6704/TO, em 
nome de Lucivânia Pereira Milhomem de Castro, havia sido objeto de furto. por Lucivânia, irmã do denunciado, e entregue ao 
mesmo, o qual, por sua vez, repassou a outra pessoa, e essa, a outras pessoas, as quais deixaram de pagar as prestações do 
automóvel. Consta que o delatado, após ter conhecimento que as prestações referentes ao veículo não estavam sendo pagas e 
por desconhecer o paradeiro do automóvel, comunicou à autoridade policial que o mesmo havia sido furtado, mesmo sabendo tal 
fato não se ter verificado. Tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, conforme informam 
as peças que compõe o presente Termo Circunstanciado. Agindo assim, o denunciado IVANLÚCIO PEREIRA MILHOMEM, 
violou o preceito primário da norma do 340, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público o 
recebimento da denúncia, bem como a citação do denunciado com designação de data para a audiência de instrução e 
julgamento, na qual desde já se pleiteia a oitiva da vítima e testemunhas constantes no rol abaixo para deporem em juízo, sob as 
penas da lei. Requer, ao final do trâmite, seja julgado procedente o pedido contido na peça acusatória e condenado o 
denunciado nas sanções cabíveis. DECISÃO: Recebo a denúncia, por preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo 
Penal e não se apresentar, prima facie, qualquerdas hipóteses do art. 395 do mesmo diploma. Esgotaram-se as tentativas de 
localização do(a) acusado(a) IVANLUCIO PEREIRA MILHOMENS, por isso determino que se oficie ao órgão responsável pelos 
estabelecimentos penitenciários do Estado para verificar se está preso(a). Em caso positivo, o processo dever retornar à 
conclusão. Sendo negativa a resposta, determino que o(a) acusado(a) seja citado(a) através de edital com prazo de quinze (15) 
dias. Palmas/TO, 13 de março de 2014. Rafael Gonçalves de Paula – Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. 
O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, 
CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à 
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no 
prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 
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/TO, 07 de abril de 2014. Eu, Adriana da Silva Parente Coelho, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS  
 
O Doutor Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por esse meio INTIMA 
o acusado DAMIÃO PEREIRA, brasileiro, união estável, auxiliar de mecânica, nascido aos 22 de julho de 1981, natural de 
Juazeiro do Norte-CE, portador de RG 354.603-SSP/TO e inscrito no CPF nº 920.273.851-34, filho de Francisco de Assis Pereira 
e Francisca Maria Pereira, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO 
PENAL N.º 5007752-86.2011.827.2729, cujo resumo da mesma, transcrevo, conforme segue: “ I – RELATÓRIO O Ministério 
Público denunciou Damião Pereira, brasileiro, união estável, auxiliar de mecânica, nascido aos 22.07.1981, natural de Juazeiro 
do Norte-CE, portador do RG nº 354.603 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n° 920.273.851-34, filho de Francisco de Assis Pereira e 
de Francisca Maria Pereira1, narrando o que segue: “Emerge da peça informativa que, no dia 30 de maio de 2011 (segunda-
feira), entre as 18h e 18h50min, na sede da empresa “Viação Paraíso”, situada na Qd. 912 Sul, Al. 07, Lts 7 a 10, Palmas-
TO, o denunciado, voluntária e conscientemente, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em dois pneus, 
sendo um da marca Pirelli, modelo LD 35 e outro, da marca Goodrich, modelo TH 225, levando a efeito o delito 
patrimonial infra relatado. Da leitura do presente Inquérito, extrai-se que o denunciado estava em seu local de trabalho 
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quando terceira pessoa ali apareceu questionando se havia pneus usados que pudessem ser doados. Então, o 
indiciado, aproveitando-se desta situação, subtraiu dois pneus e ofereceu-os em venda, sob o pretexto de que estaria 
saindo da empresa e teria ganhado tais bens. Feito o negócio, o incursado recebeu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) e colocou os pneus no carro daquela pessoa. Entretanto, o proprietário da empresa deu por falta dos objetos e, 
questionando o vigia que trabalhava na noite dos fatos, acabou por descobrir a ação delituosa e a autoria. A presente 
ação penal pública incondicionada vem arrimada no caderno informativo que contém o Boletim de Ocorrência na fl. 5, o 
Auto de exibição e apreensão na fl. 18, o Termo de restituição na fl. 20 e o Laudo pericial de avaliação de objetos nas fls. 
24/28. Assim agindo, o denunciado DAMIÃO PEREIRA incidiu na conduta descrita no artigo 155, caput, do Código Penal. 
(...)”A denúncia foi oferecida em 26 de setembro de 2011 e recebida no dia 07 de outubro de 2011. O acusado foi citado e, 
apresentou sua resposta através da Defensoria Pública. Na decisão do evento 1 - DEC20, o recebimento da denúncia foi 
ratificado. O acusado foi citado para participar da audiência de suspensão do processo, mas não compareceu nem constituiu 
advogado, razão pela qual se determinou a apresentação da resposta através da Defensoria Pública. Na instrução criminal, 
foram ouvidas as testemunhas Estevão Francisco Alves e Leandro Correa. O acusado não foi interrogado, por ter-se tornado 
revel. O Ministério Público apresentou suas alegações finais por memoriais (evento 60), em que requereu a condenação do 
acusado nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal. A defesa apresentou suas alegações finais também por memoriais 
(evento 64), em que requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, 
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de pena de multa, reconhecendo-se o furto privilegiado. 
II – FUNDAMENTAÇÃO As provas são incontestáveis, no sentido da materialidade do crime de furto, isso levando em 
consideração o auto de exibição e apreensão e os depoimentos das testemunhas, constantes no processo. Nas audiências da 
instrução, colheram-se, em suma, os seguintes depoimentos: Estevão Francisco Alves: era vigilante da empresa Viação 
Paraíso e disse que certo dia, quando chegou para o seu turno de trabalho, viu o acusado Damião ainda trabalhando na 
borracharia existente no local. Em seguida, uma camioneta parou no portão, tendo visto o acusado deslocar-se até a borracharia 
e voltar carregando dois pneus, que colocou no veículo. No dia seguinte, seu patrão sentiu a falta dos dois pneus e perguntou ao 
depoente se sabia de algo, tendo então relatado o que vira. Não sabe se o seu patrão já havia doado outros pneus para o 
acusado. Tinha a prática de conferir o número de pneus quando entrava no seu turno de vigilância. Sabe que o seu patrão 
compra pneus usados e manda recapar. Leandro Correa: trabalha no ramo de caminhões e sempre comprava pneus usados da 
empresa Miracema. Procurou a empresa Viação Paraíso para saber se teriam pneus para doar, quando então conheceu o 
acusado, que lhe ofereceu pneus usados e restos de pneus. Não sabe se o acusado tinha autorização para vender esses pneus. 
Inicialmente o acusado teria doado os pneus, mas depois procurou o depoente para cobrar por eles. Pagou ao acusado o valor 
de R$ 500,00. Embora a vítima não tenha sido encontrada para prestar seu depoimento em juízo, são suficientes as informações 
prestadas pelas testemunhas Estevão e Leandro. A primeira era o vigia da empresa vítima e afirmou ter visto o acusado 
retirando dois pneus da borracharia e os colocando na carroceria de uma camioneta. A segunda testemunha, Leandro, é a 
pessoa que adquiriu os pneus da empresa que o acusado vendeu, sem dispor de autorização. O acusado, mesmo citado, não 
compareceu em juízo, nem mesmo para participar da audiência de apresentação de proposta de suspensão do processo, razão 
pela qual o processo continuou seu tramite legal, sem que ele tenha apresentado sua versão do fato. A propósito, observo que 
na fase policial o acusado atribuiu a autoria da subtração a outra pessoa, porém Leandro confirmou perante este juízo que quem 
lhe vendeu os pneus foi ele mesmo. Enfim, concluo que o fato caracterizou furto, haja vista que a subtração dos pneus foi 
realizada clandestinamente, pelo que desacolho a argumentação da defesa... III – DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo 
procedente a denúncia e condeno o acusado Damião da Silva nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal. Passo à 
dosagem da pena: 1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade 
peculiar do tipo; não registra antecedentes2; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não 
foram suficientemente avaliadas; não há motivo plausível para o cometimento da infração; as circunstâncias do fato são 
prejudiciais ao acusado, pois agiu contra seu empregador; as consequências da infração não prejudicam o acusado; o 
comportamento da vítima não contribuiu para a prática do ato criminoso. PENA-BASE: Tendo em vista que há circunstâncias que 
desfavorecem o acusado, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 1 ano e 2 meses de reclusão. 2ª FASE 
– ATENUANTES e AGRAVANTES: Não há. 3ª FASE – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO e DE AUMENTO DE PENA: Não há. PENA 
DEFINITIVA: Fica assim estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão. Fixo proporcionalmente a multa, em 15 
dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Por força dos 
fundamentos que nortearam a fixação da pena-base, determino que a sanção seja cumprida em regime inicial aberto (Código 
Penal, art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º). O local será definido pelo juízo da execução. SURSIS: Deixo de conceder a suspensão 
condicional da pena restritiva de liberdade, por entender que a medida mais consentânea com o fato é a substituição. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Substituo a pena privativa de liberdade pelas seguintes restritivas de direitos: a) prestação de 
serviços à comunidade, na forma a ser determinada pelo juízo da execução; b) proibição de o acusado frequentar bares, boates 
e locais assemelhados, salvo por motivo de trabalho, durante o período de cumprimento da pena. RECURSO: Concedo-lhe o 
direito de apelar em liberdade, por causa da quantidade da pena, do regime inicial e da substituição. DIREITOS POLÍTICOS: Os 
direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da reprimenda (Constituição Federal, art. 15, inciso III). 
CUSTAS PROCESSUAIS: Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Eventual isenção será definida na 
execução. REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO: Deixo de arbitrar o valor mínimo da reparação do dano, haja vista que não houve 
pedido no Ministério Público na pena reparatória e a vítima aparentemente não teve prejuízo. OUTROS EFEITOS DA 
CONDENAÇÃO e FIANÇA ETC.: Não há...” Palmas/TO, 13 de fevereiro de 2014. Rafael Gonçalves de Palmas. Juiz de direito. 
Eu, Jocyléia Santos, Téc. Judiciária, digitei e subscrevo. 
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2ª Vara da Família e Sucessões 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
AUTOS N.º 2010.0003.7037-0 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
Requerente: L. C. DE O., representado por sua genitora  CREUZA CARVALHO DE OLIVEIRA 
Requerido: ANTONIO CAETANO DOS SANTOS  
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, registrada sob o 
nº 2010.0003.7037-0, na qual figura como requerente L. C. DE O., representado por sua genitora  CREUZA CARVALHO DE 
OLIVEIRA, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e 
requerido ANTONIO CAETANO DOS SANTOS. E é o presente para CITAR o requerido ANTONIO CAETANO DOS SANTOS, 
brasileiro, residente e domiciliado em lugar incerto ou não sabido, para tomar conhecimento dos termos da presente ação, para, 
querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.  E para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e 
afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas - TO, aos trinta e um dias do mês de 
março de dois mil e quatorze. (31/03/2014). Eu ___Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. Ass. Nelson Coelho Filho, Juiz de 
Direito. 
 

3ª Vara da Família e Sucessões 
EDITAL 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
 
Autos n.º: 5001602-21.2013.827.2729  
Ação: Interdição 
Requerente: Marysol Galvão da Silva 
Requerido: Albertina Alves Galvão 
A Excelentíssima Doutora GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI, MMª. Juíza de Direito Substituta na 3ª Vara de 
Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente 
Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processam os autos da AÇÃO DE 
INTERDIÇÃO epígrafe, declarada pela sentença constante dos autos epígrafe, cujo dispositivo é o seguinte: “SENTENÇA: “Isto 
posto, acolho o parecer ministerial, inclusive o adotando como fundamento, o que faço para declarar a incapacidade de 
ALBERTINA ALVES GALVÃO, por ser portadora de enfermidade, incurável e totalmente incapacitante  para os atos da vida civil, 
decreto a sua interdição nomeando-lhe curadora MARYSOL GALVÃO DA SILVA, devendo esta prestar o compromisso legal. A 
Curadora fica isenta de prestação de contas e da hipoteca legal, o que faço com suporte nos artigos 1.768 e seguintes do Código 
Civil e 1.190 do Código de Processo Civil. A presente decisão deverá ser registrada no CRC competente (art. 9º, III do Código 
Civil, c/c o art. 33, parágrafo único, parte final, da Lei dos Registros Públicos). O dispositivo da presente deverá ser publicado por 
uma vez no diário da Justiça (art. 1.184 do Código de Processo Civil e Lei n.º 7.359, de 10.09.85). Decreto a extinção do 
processo com amparo no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários e sem custas, em face de serem 
beneficiários da justiça gratuita. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente e para publicação no 
Diário da Justiça. PRI”. Gisele Pereira de Assunção Veronezi, Juíza de Direito”. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o(a) MM. Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado e afixar uma via no placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, Capital do Estado do Tocantins, aos 9 de abril de 2014. Eu, Reginaldo Dias Alves, Técnico Judiciário, que 
digitei.GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI, JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA. 
 

1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
APOSTILA 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0000.9651-7/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  LENICE  BISPO DA SILVA OLIVEIRA 
ADVOGADO: 4228/TO -  RAUL DE ARUJO ALBUQUERQUE 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto  a preliminar de prescrição  sustentada pelo 
Estado do  Tocantins e JULGO IMPROCEDENTES  os pedidos formulados pela parte autora. Por conseqüência extingo o feito 
nos termos  do artigo 269, I do CPC. Em razão da sucumbência condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários de sucumbência que,  nos termos  do art. 20 § 4° do CPC arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). A 
execução dessas  verbas fica  suspensa nos termos da Lei n° 1060/50, por ser a parte  beneficiária da justiça gratuita. P. R. I. 
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Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos . Palmas – TO, em 06 de fevereiro de 2014. 
Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.1967-2/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  JOSE CARLOS LOPES DA CRUZ  
ADVOGADO: 4150/TO – VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto  a preliminar de prescrição  sustentada pelo 
Estado do  Tocantins e JULGO IMPROCEDENTES  os pedidos formulados pela parte autora. Por conseqüência extingo o feito 
nos termos  do artigo 269, I do CPC. Em razão da sucumbência condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários de sucumbência que,  nos termos  do art. 20 § 4° do CPC arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). A 
execução dessas  verbas fica  suspensa nos termos da Lei n° 1060/50, por ser a parte  beneficiária da justiça gratuita. P. R. I. 
Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos . Palmas – TO, em 18 de março de 2014. 
Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.2437-4/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  CODETINS – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTIS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
REQUERIDO: ROMÁRIO FERREIRA GUEDES 
ADVOGADO: 2121/TO – GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA 
DESPACHO: Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o pedido de habilitação do Estado do Tocantins (fls. 109/110) no 
prazo de 10 dias.  Palmas, 24 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.3012-9/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  CODETINS – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTIS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
REQUERIDO: LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO:  
REQUERIDO: IVONEIDE DE SOUSA SILVA 
ADVOGADO: 
DECISÃO interlocutória: “... Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação de tutela. Amparado no poder geral de cautela, 
determino a averbação da existência da presente ação à margem das matricula dos imóveis objeto do presente feito. 
Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis para cumprimento da presente decisão. Cite-se o requerido para apresentar 
contestação no prazo legal, com as advertências de praxe. Intimem-se.  Palmas, 25 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0010.5826-0/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  ISABEL CRISTINA DE SOUSA 
ADVOGADO: 23723/TO – RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pela requerente às fls 440/448, 
em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida Estado  do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.2504-4/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  CODETINS – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTIS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
REQUERIDO: ZENILDE PEREIRA COELHO 
ADVOGADO: 2077-A/TO – EDER BARBOSA DE SOUSA 
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DESPACHO: Ficam as partes intimadas, para no prazo de 10 dias, se manifestarem sobre o pedido de habilitação do Estado do 
Tocantins, sendo que o autor, no mesmo prazo, deverá se manifestar sobre as contestações apresentadas pelos requeridos. 
Cumpra-se.  Palmas, 24 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0005.1533-3/0 
AÇÃO: REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
REQUERENTE:  RAIMUNDO GOMES DA SILVA 
ADVOGADO: 3951/JOÃO CARLOS MACHADO DE SOUSA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos  consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 
pela parte autora. Por conseqüência, extingo o feito nos termos do artigo 269, I do CPC.  Condeno o requerente ao pagamento 
das custas processuais, e honorários advocatícios, que nos termos do art. 20m § 4° do CPC. Condeno o requerente ao 
pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, que nos termos do art. 20, § 4° do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil 
reais). P. R. I.  Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.  Palmas – TO, em 20 de 
março  de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0005.9845-5/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  MARIA DA CONSOLAÇÃO ARAUJO GABRIEL 
ADVOGADO: 2723/TO – RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pela requerente às fls 442/455, 
em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida Estado  do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0006.2160-5/0 
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA 
REQUERENTE:  GOMES E VIEIRA LTDA – TERRITORIO GRIL E BAR 
ADVOGADO: 1803/TO – RIVADÁVIA V. DE BARROS GARÇÃO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “ Por todo exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, ante o abandono da causa pela 
impetrante, nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil.  Diante do principio da causalidade, condeno a parte 
impetrante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 20 § 4° do CPC, fixo em 
R$ 1.000,00 (mil reais). P. R. I. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.  Palmas – 
TO, 20 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0006.5635-0/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  GISLAINE MONTEIRO DE MOURA E OUTROS 
ADVOGADO: 3685/TO – MARCIO AUGUSTO MALAGOLI 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pelo (a) requerente às fls 
562/566, em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida Estado  do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, 
apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou 
sem as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da 
Instrução  n°5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. 
Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0004.6755-8/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  IRANI RIBEIRO GUIDA 
ADVOGADO: 23723/TO – RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO 
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REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pela requerente às fls 454/462, 
em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida Estado  do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0011.9409-1/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  RAIMUNDA AURELIO SOBRAL 
ADVOGADO: 3723/TO – RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pelos requerente às fls 413/421 
em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida Estado  do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0003.8136-1/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  DORGIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: 2135/TO – LEANDRO FINELLI HORTA VIANA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pelo requerente às fls.  59/87, 
em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida Estado  do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0006.0636-3/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  DINALVA PERERIA DA SILVA SOARES 
ADVOGADO: 9797/DF – SERGIO FERREIRA VIANA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pelo recorrido Estado do 
Tocantins às fls.  227/233, em ambos os efeitos. Intime-se as parte recorridas, via Advogados, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2010.0010.0832-1/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  ALFREDO BRANCHINA 
ADVOGADO: 4661/TO – PATRÍCIA JULIANA PONTES RAMOS MARQUES 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pelo recorrido Estado do 
Tocantins às fls.  75/81, em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida, via Advogado, para, querendo, apresentar suas 
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contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2010.0010.3398-9/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  LAUDINÉIA NAZARENO MOTA SIQUEIRA 
ADVOGADO: 4834/TO -  CARLOS FRANKLIN DE LIMA BORGES 
ADVOGADO: FRANCIELLE P. R.  BARBOSA 
ADVOGADO: ÉRICO  VINICIUS R. BARBOSA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pelo recorrido Estado do 
Tocantins às fls.  58/62, em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida, via Advogado, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0003.9190-1/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS 
ADVOGADO: 9797/DF – SERGIO FERREIRA VIANA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pelo recorrido Estado do 
Tocantins às fls.  213/219, em ambos os efeitos. Intime-se as partes recorridas, via Advogados, para, querendo, apresentarem 
suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0006.5735-9/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  SANDRA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA E OUTROS 
ADVOGADO: 9797/DF -  SERGIO FERREIRA VIANA 
ADVOGADO: 28385/DF – JEOVÁ DE LIMA SIMÕES 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pelo recorrido Estado do 
Tocantins às fls.  176/183, em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida, via Advogados, para, querendo, apresentarem suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2010.0010.7315-8/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  JOSEANE MARTINS FERNANDES VIEIRA 
ADVOGADO: 4661/TO – PATRICIA JULIANA PONTES RAMOS MARQUES 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pelo recorrido Estado do 
Tocantins às fls.  68/74, em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida, via advogada, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
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contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0005.2318-2/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - SINSTEC 
ADVOGADO: 618/TO – BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES 
ADVOGADO: 1555/TO – CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pelo requerente às fls.  134/141, 
em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida Estado  do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0009.4926-9/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  ISMARY MAXIMO DO NASCIMENTO 
ADVOGADO: 3675/TO  -CLEVER HONORIO CORREIA DOS SANTOS 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pela requerente às fls.  433/446, 
em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida Estado  do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0010.3471-0/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  REGINA CELIA ALVES GONÇALVES E OUTROS 
ADVOGADO: 3685/TP – MARCIO  AUGUSTO MALAGOLI 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto a preliminar de prescrição sustentada pelo 
Estado do Tocantins e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelas partes autoras. Por conseqüência, extingo o 
feito nos termos do artigo 269, I do CPC. Em razão da sucumbência  condeno os autores ao pagamento das  custas, despesas 
processuais  e honorários de sucumbência que, nos termos do art. 20 § 4º do CPC arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). A 
execução dessas verbas fica suspensa nos termos da Lei n° 1060/50, por ser as  partes beneficiárias da justiça gratuita. P. R. I. 
Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.  Palmas, 06 de fevereiro de 2014. Valdemir 
Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0009.0009-0/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  ALMIRA PEREIRA BARBOSA 
ADVOGADO: 4052/TO – RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pela requerente às fls.  429/439, 
em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida Estado  do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
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PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0006.2009-7/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  FRANCISCA NERCILIA MARTINS 
ADVOGADO: 3723/TO – RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório  interposto pela requerente às fls.  450/455, 
em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida Estado  do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo  com ou sem as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução  n°5 
de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico  - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM 23/2014 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0000.0222-9/0 
AÇÃO: COBRANÇA 
REQUERENTE:  MARIA RAIMUNDA PINHEIRO BARROS 
ADVOGADO: 13689/DF- JOSÉ CARLOS AYRES ANGELO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DESPACHO:  Intime-se a parte autora,  via advogado, para que  no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste sobre os documentos  
juntados  pelo requerido às  fls.   retro.  Decorrido o prazo para  manifestação, volvam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 
Palmas, 06 de fevereiro de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0013.1538-7/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  MARIA DO CARMO GOMES MARTINS 
ADVOGADO: 3723/TO  -  RAIMUNDO JOSÉ  MARINHO NETO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto a preliminar de prescrição sustentada pelo 
Estado do Tocantins e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por conseqüência, extingo o feito 
nos termos do artigo 269, I do CPC. Em razão da sucumbência  condeno a parte autora ao pagamento das  custas, despesas 
processuais  e honorários de sucumbência que, nos termos do art. 20 § 4º do CPC arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). A 
execução dessas verbas fica suspensa nos termos da Lei n° 1060/50, por ser a  parte beneficiária da justiça gratuita. P. R. I. 
Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.  Palmas, 06 de fevereiro de 2014. Valdemir 
Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0002.5663-0/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: NILTON RODRIGUES DOS SANTOS 
ADVOGADO: 4240/TO – JULIANO LEITE DE MORAES 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO TOCANTINS 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais  que dos autos  consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido  formulado 
pela parte autora. Por conseqüência, extingo o feito nos termos do artigo 269, I do CPC. Condeno o requerente ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 20, § 4° do CPC, fixo em R$  1.000,00 (mil reais). Cuja  
execução fica suspensa  já que  beneficiado pela justiça gratuita. P. R. I. Após  o transito em julgado, cumpridas as formalidades 
legais, arquivem-se os autos. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito 
Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0002.5757-1/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: LUSINEZIO ROCHA PEREIRA 
ADVOGADO: 4240/TO – JULIANO LEITE DE MORAES 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO TOCANTINS 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais  que dos autos  consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido  formulado 
pela parte autora. Por conseqüência, julgo extinto o feito nos termos do artigo 269, I do CPC. Condeno o requerente ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 20, § 4° do CPC, fixo em R$  1.000,00 (mil 
reais). Cuja  execução fica suspensa  já que  beneficiado pela justiça gratuita. P. R. I. Após  o transito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz 
de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0002.5666-4/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: CIRO CARDOSO GUIMARAES FILHO 
ADVOGADO: 4240/TO – JULIANO LEITE DE MORAES 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO TOCANTINS 
 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais  que dos autos  consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido  formulado 
pela parte autora. Por conseqüência, julgo extinto o feito nos termos do artigo 269, I do CPC. Condeno o requerente ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 20, § 4° do CPC, fixo em R$  1.000,00 (mil 
reais). Cuja  execução fica suspensa  já que  beneficiado pela justiça gratuita. P. R. I. Após  o transito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz 
de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0001.7610-5/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: ERISVALDO DE OLIVEIRA ALVES 
ADVOGADO: 4240/TO – JULIANO LEITE DE MORAES 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO TOCANTINS 
 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais  que dos autos  consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido  formulado 
pela parte autora. Por conseqüência, extingo o feito nos termos do artigo 269, I do CPC. Condeno o requerente ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 20, § 4° do CPC, fixo em R$  1.000,00 (mil reais). Cuja  
execução fica suspensa  já que  beneficiado pela justiça gratuita. P. R. I. Após  o transito em julgado, cumpridas as formalidades 
legais, arquivem-se os autos. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito 
Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0006.0664-9/0 
AÇÃO: DECLARATORIA 
REQUERENTE: LUCIA LOPES DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS 
ADVOGADO: 9797/DF – SERGIO FERREIRA VIANA 
ADVOGADO: 28385/DF – JEOVÁ DE LIMA SIMÕES 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO TOCANTINS 
 
DECISÃO:  Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório interposto pelo requerido do Estado do 
Tocantins às  fls. 221/226, em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida, via Advogado, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo com ou sem  as 
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao egrégio  Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução 
Normativa n° 5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico – e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Palmas – TO, 18 de março de 2014. 
Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0004.6772-8/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: RAIMUNDA DA SILVA MARINHO 
ADVOGADO: 3723/TO -  RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO TOCANTINS 
DECISÃO:  Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo  o recurso apelatório  interposto pela requerente às fls. 454/461, 
em ambos os efeitos. Intime-se a parte recorrida, via Procurador-Geral, para querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo 
de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo com ou sem as contrarrazões, encaminhem-se 
os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo  33 da eletrônico – e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do  Tocantins, com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Palmas – TO, em 18 de março de 
2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
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PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0005.2369-7/0 
AÇÃO: REPETIÇÃO DE INDEBITO 
REQUERENTE: HOEL ALVES LIMA 
ADVOGADO: 3951/TO -  JOÃO CARLOS MACHADO DE SOUSA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO TOCANTINS 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais  que dos autos  consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido  formulado 
pela parte autora. Por conseqüência, julgo extinto o feito nos termos do artigo 269, I do CPC. Condeno o requerente ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 20, § 4° do CPC, fixo em R$  1.000,00 (mil 
reais). P. R. I. Após  o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Palmas – TO, em 20 de 
março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0006.3382-4/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: EMILTON ALVES DE SOUZA 
ADVOGADO: 5495/TO – MONIQUE SEVERO E SILVA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO TOCANTINS 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais  que dos autos  consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido  formulado 
pela parte autora. Por conseqüência, julgo extinto o feito nos termos do artigo 269, I do CPC. Condeno o requerente ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 20, § 4° do CPC, fixo em R$  1.000,00 (mil 
reais). Cuja  execução fica suspensa  já que  beneficiado pela justiça gratuita. P. R. I. Após  o transito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz 
de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.2398-0/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: CODETINS -  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
REQUERIDO: MARCOS DANILLO SIQUEIRA BRAGA 
ADVOGADO:  
DECISÃO:  Intime-se as partes  para se manifestarem sobre o pedido de habilitação do Estado do  Tocantins (fls. 80/81) no 
prazo de 10 dias. Sem prejuízo, expeça-se novo mandado para citação do requerido Marcos Danillo Siqueira Braga. Palmas – 
TO, em 24 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.9664-2/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
REQUERIDO: MUNICIPIO  DE PARAISO DO TOCANTINS - TO 
ADVOGADO: 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais  que dos autos  consta, JULGO PROCEDENTE o pedido  formulado pela 
parte autora e condeno o requerido a devolver, no prazo de 15 dias, os bens cedidos no Contrato de Cessão de Uso Bens  
Móveis n° 09/2007. Por conseqüência, extingo o feito nos termos do artigo  269, I do CPC. P. R. I. Após o trânsito em julgado, 
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Palmas -  
TO, em 26 de fevereiro  de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0000.1094-0/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: SHIRLEY MOREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: 4436/TO – FRANCIELLE PAOLA RODRIGUES BARBOSA 
ADVOGADO: 30597/GO -  CARLOS FRANKLIN DE LIMA BORGES 
ADVOGADO: 4420/TO – ERICO V. RODRIGUES DE LIMA BORGES 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO:  Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório interposto pela requerente às fl.s 80/85 e 
pelo requerido fls. 18692, em ambos os efeitos . Intimem-se as partes recorridas, via Procurador-Geral e advogados, para, 
querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o 
prazo com ou sema as contrarrazões, encaminhem-se  os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no 
artigo 33 da Instrução Normativa nº 5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico – e-Proc/TJTO, 
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no âmbito do Poder Judiciário do Estado  do Tocantins, com as homenagens de estilo. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. 
Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0003.8244-9/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: ADMIVAIR SILVA BORGES 
ADVOGADO: 2135/TO -  LEANDRO FINELLI HORTA VIANA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO:  Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório interposto pela requerente às fl.s 153/180, 
em ambos os efeitos. Nos termos do disposto no artigo 285-A, § 2º do CPC, cite-se o  requerido para, caso queria, apresentar 
suas contrarrazões. Após, transcorrido o prazo com ou sema as contrarrazões, encaminhem-se  os autos ao egrégio Tribunal de 
Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução Normativa nº 5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o 
processo judicial eletrônico – e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do Estado  do Tocantins, com as homenagens de 
estilo. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0003.7012-2/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: FIDELIX LOPES DA CONCEIÇÃO 
ADVOGADO: 2135/TO -  LEANDRO FINELLI HORTA VIANA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO:  Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório interposto pela requerente às fl.s 66/94 e 
pelo requerido fls. 195/101, em ambos os efeitos . Intimem-se as partes recorridas, via Procurador-Geral e advogados, para, 
querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o 
prazo com ou sema as contrarrazões, encaminhem-se  os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no 
artigo 33 da Instrução Normativa nº 5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico – e-Proc/TJTO, 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado  do Tocantins, com as homenagens de estilo. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. 
Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2010.00010.3348-2/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: GILDA BONFIM BARBOSA COSTA 
ADVOGADO: 2135/TO -  LEANDRO FINELLI HORTA VIANA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO:  Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório interposto pela requerente às fl.s 92/120 e 
pelo requerido fls. 121/127, em ambos os efeitos . Intimem-se as partes recorridas, via Procurador-Geral e advogados, para, 
querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o 
prazo com ou sema as contrarrazões, encaminhem-se  os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no 
artigo 33 da Instrução Normativa nº 5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico – e-Proc/TJTO, 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado  do Tocantins, com as homenagens de estilo. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. 
Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  1.723/98 
AÇÃO: REGRESSIVA 
REQUERENTE:  MUNICIPIO DE PALMAS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
REQUERIDO: CONSTRUTORA ITAIPU LTDA 
ADVOGADO: 4150/TO – VINCICIUS PIÑERO MIRANDA 
DESPACHO: Defiro o pedido de suspensão formulado pelo exeqüente à fls. 214/215, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Transcorrido o prazo, intime-se o Município de Palmas para informar sobre o  cumprimento integral da obrigação e requerer o 
que entender de direito. Cumpra-se.  Palmas, 13 de março  de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito 
Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2004.0000.4051-0/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL S/A 
ADVOGADO: 1724/TO – MARCIA AIRES DA SILVA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
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DESPACHO: À parte exeqüente para apresentar planilha de débito  devidamente atualizada. Cumpra-se.  Palmas, 14 de 
fevereiro de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0007.4572-8/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  ISABEL BARREIRA DE SOUSA 
ADVOGADO: 3675/TO – CLEVER HONORIO CORREIA DOS SANTOS 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO:  Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório interposto pela requerente às fl.s 440/448, 
em ambos os efeitos . Intime-se a parte recorrida Estado do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo com ou sema as 
contrarrazões, encaminhem-se  os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução 
Normativa nº 5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico – e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado  do Tocantins, com as homenagens de estilo. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.2498-6/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE:  CODETINS – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
REQUERIDO: IZADORA MATOS PARREIRA 
ADVOGADO:  
DECISÃO: No momento, não há como ser  deferida  a citação  por edital  da requerida Izadora Matos Parreira. A citação por 
edital constitui-se em exceção. Daí porque o art. 232 do CPC especifica que são requisitos  da citação  por edital: a afirmação  do 
autor, ou a certidão do oficial, quando  ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar. Não colho da certidão de fl. 
64 a afirmação de que a ré se encontra em local incerto e não sabido. Inegavelmente há diferença entre a afirmação de que “se r 
desconhecida naquele endereço”, e a exigida  pela lei, no sentido de se encontrar o réu em local incerto e não sabido. Assim, fica 
o autor intimado para, no prazo de 10 dias, promover os atos necessários  à citação  de Izadora  Matos  Parreira. Cumpra-se.  
Palmas, 24 de março  de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.2474-9/0 
AÇÃO: DECLARATORIA 
REQUERENTE:  CODETINS – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
REQUERIDO: DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO BER LTDA EPP 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: “... Ante o exposto, INDEFIRO o pleito  de antecipação de tutela. Amparado no poder geral de 
cautela, determino a averbação  da existência da presente ação à margem das matriculas dos imóveis objeto do 
presente feito.  Oficie-se o Cartório de Registro  de Imóveis para cumprimento  da presente decisão. Citem-se o requerido e os 
litisconsortes passivos necessário para apresentarem contestação  no prazo  legal, com as advertências de praxe. Intimem-se.  
Palmas, 25 de março  de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.2502-8/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  CODETINS – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
REQUERIDO: RONDINELE PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO:  
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: “... Ante o exposto, INDEFIRO o pleito  de antecipação de tutela. Amparado no poder geral de 
cautela, determino a averbação  da existência da presente ação à margem das matriculas dos imóveis objeto do 
presente feito.  Oficie-se o Cartório de Registro  de Imóveis para cumprimento  da presente decisão. Citem-se o requerido e os 
litisconsortes passivos necessário para apresentarem contestação  no prazo  legal, com as advertências de praxe. Intimem-se.  
Palmas, 25 de março  de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0005.9988-0/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  LUZIMAR ARLINDO DA SILVA 
ADVOGADO: 4367/TO – ULISSES MELAURO BARBOSA 
ADVOGADO: 4150/TO – VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
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ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto  a preliminar de prescrição  sustentada pelo 
Estado do  Tocantins e JULGO IMPROCEDENTE  o pedido formulado pela parte autora. Por conseqüência extingo o feito nos 
termos  do artigo 269, I do CPC. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 
nos termos  do art. 20 § 4° do CPC arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais,cuja execução fica  suspensa já que beneficiada pela justiça 
gratuita. P. R. I. Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos . Palmas – TO, em 18 de 
março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.1965-6/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  ALEXANDRE MATTIELLO 
ADVOGADO: 4367/TO – ULISSES MELAURO BARBOSA 
ADVOGADO: 4150/TO – VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto  a preliminar de prescrição  sustentada pelo 
Estado do  Tocantins e JULGO IMPROCEDENTE  o pedido formulado pela parte autora. Por conseqüência extingo o feito nos 
termos  do artigo 269, I do CPC. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 
nos termos  do art. 20 § 4° do CPC arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais,cuja execução fica  suspensa já que beneficiada pela justiça 
gratuita. P. R. I. Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos . Palmas – TO, em 18 de 
março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0005.9984-7/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  ROSILENE GOMES DE ALENCAR SANTOS  
ADVOGADO: 4150/TO – VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto  a preliminar de prescrição  sustentada pelo 
Estado do  Tocantins e JULGO IMPROCEDENTE  o pedido formulado pela parte autora. Por conseqüência extingo o feito nos 
termos  do artigo 269, I do CPC. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 
nos termos  do art. 20 § 4° do CPC arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais,cuja execução fica  suspensa já que beneficiada pela justiça 
gratuita. P. R. I. Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos . Palmas – TO, em 18 de 
março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0005.9978-2/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  THAIS VIEIRA CAMPOS PRADO AGUIAR 
ADVOGADO: 4367/TO – ULISSES MELAURO BARBOSA 
ADVOGADO: 4150/TO – VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto  a preliminar de prescrição  sustentada pelo 
Estado do  Tocantins e JULGO IMPROCEDENTE  o pedido formulado pela parte autora. Por conseqüência extingo o feito nos 
termos  do artigo 269, I do CPC. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 
nos termos  do art. 20 § 4° do CPC arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais,cuja execução fica  suspensa já que beneficiada pela justiça 
gratuita. P. R. I. Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos . Palmas – TO, em 18 de 
março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0009.2252-2/0 
AÇÃO: DECLARATORIA 
REQUERENTE:  JOANA DARC ALVES  
ADVOGADO: 1807/TO – POMPÍLIO LUSTOSA  MESSIAS SOBRINHO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto  a preliminar de prescrição  sustentada pelo 
Estado do  Tocantins e JULGO IMPROCEDENTES  os pedidos formulados pela parte autora. Por conseqüência extingo o feito 
nos termos  do artigo 269, I do CPC. Em razão da sucumbência condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários de sucumbência que,  nos termos  do art. 20 § 4° do CPC arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). A 
execução dessas  verbas fica  suspensa nos termos da Lei n° 1060/50, por ser a parte  beneficiária da justiça gratuita. P. R. I. 
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Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos . Palmas – TO, em 06 de março de 2014. 
Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.1961-3/0 
AÇÃO: INDENIZATÓRIA 
REQUERENTE:  REGINA SONIA BOTELHO MARTINS 
ADVOGADO: 4451/TO -  KELLY NOGUEIRA DA SILVA GONÇALVES 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES  o 
pedido formulado pela parte autora, e condeno o requerido ao pagamento de  indenização  que corresponderá a diferença 
salarial entre o cargo efetivo de Economista e o cargo comissionado de Superintendente de Planejamento Gestão Central de 
Políticas Públicas,  contado da data de sua exoneração até 5 (cinco) meses após o parto. O valor da indenização deverá ser 
devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data, com incidência de juros moratórios  calculados com base 
no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1° - F da Lei 
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a partir da data da exoneração do cargo comissionado. Por conseqüência, extingo o 
feito nos termos do artigo 269, I do CPC. Condeno  o Estado do Tocantins ao pagamento das custas processuais, limitadas aos 
reembolso daquelas  recolhidas pela parte autora, isento  quanto  às  demais, e honorários  advocatícios, que  nos termos do 
autora, isento quanto às demais,  e honorários advocatícios, que  nos termos  do artigo  20, § 3° do CPC, fixo em 10%  sobre  o 
valor  da condenação  devidamente  atualizado. P. R. I.  Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais,  
arquivem-se os autos. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0007.2234-7/0 
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER 
REQUERENTE:  SINDOMAR FAGUNDES DA SILVA 
ADVOGADO: 3766/TO – JOCELIO NOBRE DA SILVA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos e dou provimento para suprir a omissão apontada e integrar a 
sentença, apreciando de forma expressa o pedido de antecipação de tutela para  INDEFERI-LO.  Recebo a apelação de fls. 
245/258, em ambos os efeitos. À parte recorrida para apresentar contra-razões no prazo legal intimem-se. Palmas , 07 de abril 
de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto. 
 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0006.3611-4/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE:  CARLOS  HENRIQUE MOROMIZATO 
ADVOGADO: 4150/TO – VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “... ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, JULGO IMPROCEDENTE  o pedido formulado pela 
parte autora. Por conseqüência,  extingo o feito  nos termos  do artigo 269, I do CPC. Condeno o requerente ao pagamento das 
custas processuais  e honorários advocatícios que,  nos termos do art. 20 § 4º do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) cuja 
execução fica suspensa já que beneficiada pela justiça gratuita. P.R.I.  Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades 
legais,  arquivem-se os autos. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito 
Substituto. 
 
CÁLCULOS 
PROTOCOLO ÚNICO Nº  2009.0006.9270-5/0 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: ANTONIO EMANUEL RIBEIRO MENDES E OUTROS 
ADVOGADO: 2420/TO – MARCOS FERREIRA DAVI 
ADVOGADO: KARINE MATOS M. SANTOS 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO:  Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório interposto pela requerente às fl.s 453/458, 
em ambos os efeitos . Intime-se a parte recorrida Estado do Tocantins, via Procurador-Geral, para, querendo, apresentar suas 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 508 do CPC. Após, transcorrido o prazo com ou sema as 
contrarrazões, encaminhem-se  os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução 
Normativa nº 5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico – e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado  do Tocantins, com as homenagens de estilo. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. Valdemir Braga de 
Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
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PROTOCOLO ÚNICO Nº  2011.0003.8155-8/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: VALERIA CRISTINA DE LELIS MENDES 
ADVOGADO: 2135/TO -  LEANDRO FINELLI HORTA VIANA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO:  Certificados os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso apelatório interposto pela requerente às fl.s 139/166, 
em ambos os efeitos . Nos termos do disposto no artigo 285-A, § 2º do CPC, cite-se o  requerido para, caso queria, apresentar 
suas contrarrazões. Após, transcorrido o prazo com ou sema as contrarrazões, encaminhem-se  os autos ao egrégio Tribunal de 
Justiça, observando-se o disposto no artigo 33 da Instrução Normativa nº 5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o 
processo judicial eletrônico – e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do Estado  do Tocantins, com as homenagens de 
estilo. Palmas – TO, em 18 de março de 2014. Valdemir Braga de Aquino  Mendonça.  Juiz de Direito Substituto 
 

2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2009.0011.8918-7 - ORDINÁRIA 
Requerente: MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS 
Adv.: JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA – OAB/TO 2674 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: ANDRÉ LUIZ M. GONÇALVES – PROC. GERAL DO ESTADO 
AUTOS: 2010.0006.8710-1 – OPOSIÇÃO 
Requerente: MUNICIPIO DE LAJEADO 
Adv.: LUCIANO MACHADO PAÇO – OAB/GO 23.262 
Requerido: MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS 
Adv.: JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA – OAB/TO 2674 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: ANDRÉ LUIZ M. GONÇALVES – PROC. GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA: “Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL celebrado entre as partes, que 
se regerá pelas cláusulas constantes no Termo de Acordo e Parcelamento de fls.245/249, para que surta seus jurídicos e legais 
efeitos, e, com fulcro no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTOS OS PRESENTES PROCESSOS, 
com resolução do mérito. Custas pelas partes, ficando isento, contudo, o Estado do Tocantins. Cada parte arcará com os 
honorários do seu respectivo advogado, nos termos do artigo 26, § 2º, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério 
Público. Extraia-se cópias da presente sentença para posterior juntada aos autos de nº 2010.0006.8710-1/0. Sobrevindo o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações devidas. Publique-se, registre-se, intime-se e CUMPRA-
SE. Palmas, em 07 de abril de 2014. (As) Agenor  Alexandre da Silva – Juiz de Direito – respondendo pela 2ª V.F.F.R.P. – 
Portaria nº 787/14 – DJ nº 3387 de 17/03/2014.” 

 

 

3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº.: 2008.0011.5928-9/0 
Ação: COBRANÇA 
Requerente: SINDICATO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO TOCANTINS - 
SINDLEGIS 
Advogado: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, AFASTO A PREJUDICIAL, e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais 
formulados, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, I do Código de Processo Civil.  Em razão da 
sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas. Despesas processuais e honorários de sucumbência, estes últimos , 
nos termos do art. 20 § 4º do CPC, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais). P.R.I. Após o trânsito em julgado, 
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Palmas/TO, em 31 de 
março de 2014. (a)  Frederico Paiva Bandeira de Souza –  Juiz de Direito Substituto Respondendo pela 3ª VFFRP - 
Portaria nº 332/2012 – DJ-e nº 2884 de 30/05/2012”. 
 
Autos nº.: 2008.0011.1140-6/0 
Ação: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
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Requerido: SINDICATO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO TOCANTINS – 
SINDLEGIS 
Advogado: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO 
DECISÃO:” Trata-se de impugnação deduzida pelo ESTADO DO TOCANTINS em face do valor da causa atribuído pelo 
SINDICATO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO TOCANTINS - SINDLEGIS 
à ação ordinária de recomposição vencimental nº 2008.0006.5928-9/0. Sustenta o impugnante, em síntese, que o valor da causa 
ofertado pelo autor, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), não corresponde ao benefício patrimonial almejado, razão pela qual 
pede a revisão daquele montante, com fundamento no art. 260 do CPC, para adequá-lo à realidade. Instado à manifestação, a 
parte impugnada ofertou a resposta de fls. 08/09. É o breve relato. Decido. Se é certo que à toda causa será atribuído um valor, 
nos termos estatuídos pelo art. 258 do Código de Processo Civil, é igualmente correta afirmar que quando não for possível, 
desde logo, guardar uma relação direta entre o benefício econômico almejado e o valor da causa, deve-se proceder seu 
arbitramento por mera estimativa. No caso sob exame, tratando-se de ação com o objetivo de cobrança de valores em que não é 
possível, ab initio, estabelecer a equação econômica a beneficiar, ao menos em tese, o requerente, afigura-se correto a 
estimativa do valor da causa no montante de R$ 1.000,00, que não é excessivo ou abusivo para fins de recolhimento da taxa 
judiciária. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO INDENIZATÓRIA, COM 
PEDIDO SEM CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. Valor da causa atribuído na inicial que deve ser aceito, na forma do 
disposto no art. 258 do CPC. Decisão correta. Recurso manifestamente improcedente. Decisão monocrática do relator, negando 
seguimento ao recurso, nos termos do disposto no caput do art. 557 do CPC. (TJ-RJ; AI 2007.002.04534; Décima Segunda 
Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Paulo Sergio Prestes; Julg. 27/02/2007). AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO 
VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA. ESTIMATIMA. POSSIBILIDADE. 1- Quando não for possível, 
desde o início, aferir o benefício econômico almejado pela parte postulante, é lícito estimar o valor da causa para atender o 
disposto no art. 258 do CPC, observados os critérios de razoabilidade. (TJ-RJ; AI 2006.002.20763; Décima Quarta Câmara Cível; 
Rel. Des. Conv. Elton Leme; Julg. 13/02/2007) . Pelo exposto, desacolho a impugnação da ré/impugnante, mantendo o 
valor atribuído à causa pelos autores. Custas do incidente, se houver, pela parte vencida nos termos art. 20, §1º do CPC. Sem 
honorários advocatícios. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, em 31 de março 
de 2014. (a)  Frederico Paiva Bandeira de Souza –  Juiz de Direito Substituto Respondendo pela 3ª VFFRP - Portaria nº 
332/2012 – DJ-e nº 2884 de 30/05/2012”. 
 
Autos nº 2007.0003.0545-4/0 
Ação: ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 
Requerente: BRASIL TELECOM S/A 
Advogado: DANIEL ALMEIDA VAZ  E RAFAEL MAIONE TEIXEIRA 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
ATO PROCESSUAL: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento 
de todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº 07/2012 
de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO 
por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5001154-58.2007.827.2729, oportunidade em que após a publicação desse 
acontecimento os autos serão baixados por digitalização no sproc.tjto.jus.br. 3ª Vara da Fazenda e Registro Públicos da 
Comarca de Palmas. 
 
Autos nº 2007.0003.8486-9/0 
Ação: ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 
Requerente: BRASIL TELECOM S/A 
Advogado: DANIEL ALMEIDA VAZ   
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
ATO PROCESSUAL: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento 
de todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº 07/2012 
de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO 
por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5001153-73.2007.827.2729, oportunidade em que após a publicação desse 
acontecimento os autos serão baixados por digitalização no sproc.tjto.jus.br. 3ª Vara da Fazenda e Registro Públicos da 
Comarca de Palmas. 
 
Autos nº 2008.0000.9133-9/0 
Ação: DECLARATÓRIA DE INESXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM 
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
Requerente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS - SINSJUSTO 
Advogado: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES E CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTOD   
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
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ATO PROCESSUAL: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento 
de todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº 07/2012 
de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO 
por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5001567-37.2008.827.2729, oportunidade em que após a publicação desse 
acontecimento os autos serão baixados por digitalização no sproc.tjto.jus.br. 3ª Vara da Fazenda e Registro Públicos da 
Comarca de Palmas. 
 
Autos nº 2009.0007.4448-9/0 
Ação: ORDINÁRIA  DE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA 
Requerente: CHARLITA DA SILVA LOULY E OUTROS 
Advogado: MÁRCIO AUGUSTO MAGALOLI   
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
ATO PROCESSUAL: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento 
de todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº 07/2012 
de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO 
por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5003439-53.2009.827.2729, oportunidade em que após a publicação desse 
acontecimento os autos serão baixados por digitalização no sproc.tjto.jus.br. 3ª Vara da Fazenda e Registro Públicos da 
Comarca de Palmas. 
 
Autos nº 2009.0012.2207-9/0 
Ação: ORDINÁRIA  DE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA 
Requerente: LUCÍLIA DAMIÃO DA SILVA 
Advogado: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO, CARLENE LOPES CERQUEIRA MARINHO, CLEVER HONÓRIO CORREIA 
DOS SANTOS E MARIA DE JESUS DA SILVA ALVES   
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
ATO PROCESSUAL: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento 
de todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº 07/2012 
de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO 
por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5003515-77.2009.827.2729, oportunidade em que após a publicação desse 
acontecimento os autos serão baixados por digitalização no sproc.tjto.jus.br. 3ª Vara da Fazenda e Registro Públicos da 
Comarca de Palmas. 
 
Autos nº 2009.0011.3023-9/0 
Ação: ORDINÁRIA  DE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA 
Requerente: MARIA DE LOURDES LIMA VIEIRA 
Advogado: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
 
ATO PROCESSUAL: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento 
de todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº 07/2012 
de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO 
por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5003540-90.2009.827.2729, oportunidade em que após a publicação desse 
acontecimento os autos serão baixados por digitalização no sproc.tjto.jus.br. 3ª Vara da Fazenda e Registro Públicos da 
Comarca de Palmas. 
 
Autos nº 2010.0002.1090-9/0 
Ação: ORDINÁRIA  DE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA 
Requerente: MARIA LINDACY FRAZÃO 
Advogado: RICARDO DE SALES ESTRELA E RONEI FRANCISCO DINIZ 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 
ATO PROCESSUAL: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento 
de todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº 07/2012 
de 04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO 
por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5004220-41.2010.727.2729, oportunidade em que após a publicação desse 
acontecimento os autos serão baixados por digitalização no sproc.tjto.jus.br. 3ª Vara da Fazenda e Registro Públicos da 
Comarca de Palmas. 
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4ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 2009.0011.8926-8/0  
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER 
REQUERENTE: CSPB-CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL  
ADVOGADO: JEVERTON ALEX DE OLIVEIRA LIMA / ANA CRISTINA HEERBACH 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “Posto isso, em razão acima exposto, reconheço ex officio a ilegitimidade ativa da Federação Nacional dos 
Servidores do Ministérios Públicos Estaduais, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à FENASEMPE, nos 
termos do artigo 267, IV e VI do Código de Processo Civil; julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos formulados pela 
CSPB, extinguindo o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art.269, I, do Código de Processo Civil para o fim de 
determinar que o Estado do Tocantins (Ministério Público) efetue o desconto e o respectivo repasse de 5% (cinco por cento) da 
contribuição sindical dos servidores públicos ativos do Ministério Público do Estado do Tocantins de 1.° e 2.° instância, no 
exercício de 2005 a 2008, nos moldes do art. 578 e seguintes da CLT, devendo os valores serem atualizados monetariamente, 
devendo a correção monetária incidir desde a data em  que deveriam ter sido efetuados os respectivos descontos além dos juros 
de mora fixados na forma do artigo 59, da Lei n.°8383/91 ((RMS 24.917/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 
17.02.2009, DJe 26.03.2009)., estes incidentes a partir da citação (TJ-SC, Relator: José Volpato de Souza, Data de Julgamento: 
16/12/2009, Quarta Câmara de Direito Público). Decorrido o prazo de recurso voluntário, remetam-se os presentes autos ao 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos termos do artigo 475 e seu parágrafo 1° do Código de Processo Civil. 
Após o retorno dos autos a este Juízo, com o devido trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se os mesmos, com as 
devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 28 de Fevereiro de 2014. Flávia Afini Bovo. Juíza de 
Direito.” 
 
AUTOS Nº 2009.0009.4936-6/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUSA  
ADVOGADO: CLEVER HONORIO CORREIA DOS SANTOS  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DESPACHO: “Em havendo o cumprimento pela parte requerida do prazo acima determinado, dê-se vista dos autos à parte 
autora pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Palmas, 18 de novembro de 2013. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2008.0001.5806-9/0  
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTES: ANTONIO SOUSA CAVALCANTE E OUTROS 
ADVOGADOS: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES E OUTRO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: “Recebo o recurso de apelação por próprio e tempestivo, em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte 
recorrida para, caso queira, apresentar resposta ao presente recurso no prazo legal. Apresentadas ou não as respectivas 
contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Palmas, 10 de 
março de 2014. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2008.0003.1847-3/0  
AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS 
REQUERENTE: LEONARDO AMORIM SOARES  
ADVOGADO: MARCELO SOARES OLIVEIRA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “Isto posto, pelos fundamentos esposados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, resolvendo o 
presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerente ao 
pagamento das custas e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais). Contudo, a 
cobrança dos mesmos fica condicionada ao que prescreve o artigo 12 da Lei n°.1.060/50. Transitada em julgado, arquivem-se 
estes autos, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 28 de Janeiro de 2014. Flávia Afini Bovo. Juíza 
de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2010.0004.0956-0/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTES: AMANDA RIEDLINGER DE OLIVEIRA E OUTROS 
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ADVOGADO: SANDRA PATTA FLAIN 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto a preliminar argüida pelo Estado do Tocantins e 
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por conseqüência, extingo o feito nos termos do artigo 269, 
I do CPC. Em razão da sucumbência condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários de 
sucumbência que, nos termos do art. 20 §4° do CPC arbitro em R$1.000,00 (mil reais). A execução dessas verbas fica suspensa 
nos termos da Lei n.° 1060/50, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 23 de janeiro de 2014. Flávia Afini Bovo. 
Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2009.0004.1986-3/0   
AÇÃO: COBRANÇA 
REQUERENTES: ADILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS 
ADVOGADO: CESAR FLORIANO CAMARGO DOS SANTOS 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, extingo o presente feito sem resolução de mérito em 
relação aos requerentes Irene Pereira Bento e Arcélio Gomes Pereira Portela, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC; quanto 
aos demais autores, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos autos e, por via de conseqüência, extingo o feito 
com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC. Em razão da sucumbência condeno os autores ao pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários de sucumbência que, nos termos do art. 20 §4° do CPC arbitro em R$1.000,00 (mil 
reais). A execução dessas verbas fica suspensa nos termos da Lei n.° 1060/50, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas, 10 de fevereiro de 2014. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2011.0001.7998-8/0  
AÇÃO: COBRANÇA 
REQUERENTE: ELISANGELA MESQUITA SOUSA 
ADVOGADO: WYLKYSON GOMES DE SOUSA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 
DESPACHO: “Após a juntada dos documentos, ou o transcurso do prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado nos 
autos, dê-se vista a(s) parte(s) autora(s) pelo prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, vistas ao Ministério Público. Intime-se. Palmas, 
24 de setembro de 2013. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2009.0013.1548-4/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: VALDINETE DA SOUSA ALMEIDA 
ADVOGADO: CLEVER HONORIO CORREIA  DOS SANTOS 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 
DESPACHO: “Em havendo o cumprimento pela parte requerida do prazo acima determinado, dê-se vista dos autos à parte 
autora pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Palmas, 18 de novembro de 2013. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2010.0009.2188-0/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: MARISTELIA FERREIRA DE LIMA 
ADVOGADO: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto a preliminar argüida pelo Estado do Tocantins e 
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por conseqüência, extingo o feito nos termos do artigo 269, 
I do CPC. Em razão da sucumbência condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários de 
sucumbência que, nos termos do art. 20 §4° do CPC arbitro em R$1.000,00 (mil reais). A execução dessas verbas fica suspensa 
nos termos da Lei n.° 1060/50, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 23 de janeiro de 2014. Flávia Afini Bovo. 
Juíza de Direito.” 
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AUTOS Nº 2009.0010.8776-7  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: ANA CHAGAS DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: CLEVER HONORIO CORREIA DOS SANTOS 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DESPACHO: “Em havendo o cumprimento pela parte requerida do prazo acima determinado, dê-se vista dos autos à parte 
autora pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Palmas, 18 de novembro de 2013. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2010.0009.7658-8/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: HORTENCIA MARIA MIRANDA NASCIMENTO 
ADVOGADOS: ULISSES MELAURO BARBOSA E VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “Desta feita, diante de todo o exposto, JULGO improcedente o pedido da inicial, e declaro extinto o processo, com 
resolução do mérito, ex vi do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em atenção ao Princípio da Causalidade, condeno 
o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
ficando, contudo, suspensa a cobrança, nos termos do artigo 12 da Lei n.°1.060/50. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 10 de março de 2014. Flávia Afini Bovo. 
Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2009.0007.4677-5/0  
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: MARIA HELENA DEFAVARI DAS DORES 
ADVOGADO: DARLAN GOMES DE AGUAIR 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “Ante o exposto, alicerçada nos preceitos do artigo 273, § 7°, do Código de Processo Civil, hei por bem em 
indeferir, como de fato INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, em razão da ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão 
da mesma, qual seja, o fumus boni iuris. Cite-se a parte requerida, mediante as advertências legais, a fim de que esta, caso 
queira, conteste o presente feito, no prazo legal. Sendo feito contestado, intime-se a parte autora a fim de apresentar 
impugnação à contestação no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, vistas ao MP. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 28 de janeiro 
de 2014. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2010.0009.7616-2/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: TORQUATA AIRES PEREIRA 
ADVOGADOS: ULISSES MELAURO BARBOSA E VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “Desta feita, diante de todo o exposto, JULGO improcedente o pedido da inicial, e declaro extinto o processo, com 
resolução do mérito, ex vi do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em atenção ao Princípio da Causalidade, condeno 
o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
ficando, contudo, suspensa a cobrança, nos termos do artigo 12 da Lei n.°1.060/50. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 12 de fevereiro de 2014. Flávia Afini 
Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2010.0009.7637-5/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: FLAVIO ALVES MACEDO 
ADVOGADOS: ULISSES MELAURO BARBOSA E VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 
SENTENÇA: “Desta feita, diante de todo o exposto, JULGO improcedente o pedido da inicial, e declaro extinto o processo, com 
resolução do mérito, ex vi do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em atenção ao Princípio da Causalidade, condeno 
o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
ficando, contudo, suspensa a cobrança, nos termos do artigo 12 da Lei n.°1.060/50. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 12 de fevereiro de 2014. Flávia Afini 
Bovo. Juíza de Direito.” 
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AUTOS Nº 2010.0010.6258-0/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: MYRIA COELHO ADATI GUIMARAES 
ADVOGADO: ALONSO DE SOUSA PINHEIRO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto a preliminar de prescrição sustentada pelo 
Estado do Tocantins e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por conseqüência, extingo o feito 
nos termos do artigo 269, I do CPC. Em razão da sucumbência condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários de sucumbência que, nos termos do art. 20 §4° do CPC arbitro em R$1.000,00 (mil reais). A execução 
dessas verbas fica suspensa nos termos da Lei n.° 1060/50, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em 
julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 28 de janeiro de 
2014. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2010.0009.7656-1/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: VERIMAR RODRIGUES VIANA 
ADVOGADOS: ULISSES MELAURO BARBOSA E VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 
SENTENÇA: “Desta feita, diante de todo o exposto, JULGO improcedente o pedido da inicial, e declaro extinto o processo, com 
resolução do mérito, ex vi do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em atenção ao Princípio da Causalidade, condeno 
o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
ficando, contudo, suspensa a cobrança, nos termos do artigo 12 da Lei n.°1.060/50. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 12 de fevereiro de 2014. Flávia Afini 
Bovo. Juíza de Direito 
 
AUTOS Nº 2010.0009.7596-4/0  
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: MUNICIPIO DE PALMAS 
PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
REQUERIDO: SINTET (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS) 
ADVOGADO: JEOVÁ DE LIMA SIMOES / SÉRGIO PEREIRA VIANA 
 
DESPACHO: “Digam as partes se existe possibilidade de conciliação no presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de 
negativa, especifiquem desde já, e dentro do prazo já assinalado, eventuais provas que desejem produzir em audiência de 
instrução e julgamento, justificando seu pedido, sob pena de julgamento antecipado da lide. Registre-se que no caso de pedido 
de produção de prova testemunhal, deverão as partes arrolar as testemunhas, desde já esclarecendo se desejam a sua 
intimação por este Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 28 de janeiro de 2014. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2009.0002.6608-0/0  
AÇÃO: COBRANÇA 
REQUERENTE: CORACI FERREIRA LIMA 
ADVOGADO: CESAR FLORIANO PEIXOTO 
REQUERENTES: MARIA NATIVIDADE VENÂNCIO DA COSTA / ADALGISA BARROS NERES 
ADVOGADO: NELZIRÉE VENÂNCIO DA FONSECA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, extingo o presente feito sem resolução de mérito em 
relação aos requerentes Iracy Nascimento Cabral, Ana Martins da Silva, Sônia Maria da Silva Ledo, Rosangela Castro dos 
Santos, Santana Gomes da Luz Maranhão, Marivelte Soares Gomes, Rosilda Araújo da Silva Fernandes, Vanuza Silva Lopes da 
Luz, Lucinéia da Conceição Braz, Sônia Maria Araújo da Silva, Clarete Campos Bezerra, Maura Ferreira da Silva Barros, Regina 
Simplício da Silva Bessa, Luciléia Cunha Porto e Maria de Fátima Soares Coelho Porto, nos termos do art. 267, inciso VI, do 
CPC; quanto aos demais autores JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos autos e, por via de conseqüência, 
extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC. Em razão da sucumbência condeno os autores ao 
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência que, nos termos do art. 20 §4° do CPC arbitro em 
R$ 1.000,00 (mil reais). A execução dessas verbas fica suspensa nos termos da Lei n.° 1060/50, por serem as partes 
beneficiárias da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-
se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 23 de janeiro de 2014. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
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AUTOS Nº 2010.0009.7626-0/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: GLAUCO HENRIQUE PEREIRA 
ADVOGADOS: ULISSES MELAURO BARBOSA / VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “Desta feita, diante de todo o exposto, JULGO improcedente o pedido da inicial, e declaro extinto o processo, com 
resolução do mérito, ex vi do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em atenção ao Princípio da Causalidade, condeno 
o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
ficando, contudo, suspensa a cobrança, nos termos do artigo 12 da Lei n.°1.060/50. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 10 de fevereiro de 2014. Flávia Afini 
Bovo. Juíza de Direito.” 
 

AUTOS Nº 2010.0009.7636-7/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: SINVALDO CONCEIÇÃO NEVES 
ADVOGADO: RENATO GODINHO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “ISTO POSTO, pelos fundamentos esposados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, resolvendo o 
presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerente ao 
pagamento das custas e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais). Contudo, a 
cobrança dos mesmos fica condicionada ao que prescreve o artigo 12 da Lei n°. 1.060/50. Transitada em julgado, arquivem-se 
os autos, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 18 de fevereiro de 2014. Flávia Afini Bovo. Juíza 
de Direito.” 
 

AUTOS Nº 2010.0001.8696-0/0  
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA 
REQUERENTE: SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
ADVOGADOS: ADRIANO GUINZELLI E PHILIPPE DALL‟ AGNOL 
REQUERIDOS: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DIRETOR DE CONTROLE 
URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.URBANO E HABITA. DO MUNI. DE PALMAS/TO 
SENTENÇA: “Posto isto, e tendo em vista tudo o que mais dos autos consta e que me foi dado a examinar, em consonância com 
o parecer Ministerial e tendo por base o disposto na Lei n° 12.016/09 e demais dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, 
Julgo Improcedente o pedido da impetrante, DENEGANDO-LHE A ORDEM MANDAMENTAL em razão de não haver sido 
demonstrada nos autos, a existência de direito líquido e certo e nem a ocorrência de ato ilegal ou arbitrário, a ser corrigido pela 
vida judicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, tornando assim, 
sem efeito a liminar de fls. 91/94. Oficiem-se as autoridades apontadas como coatoras, dando-lhe ciência desta sentença. Custas 
pela parte impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto na Súmula 512 de STF, e Súmula 
105, do STJ. Após o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Palmas, 19 de fevereiro de 2014. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 

AUTOS Nº 2009.0005.7458-3/0  
AÇÃO: CIVIL PÚBLICA 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: CESAR ROBERTO SOMINI DE FREITAS 
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PALMAS 
SENTENÇA: “Sendo assim, em razão de todo o exposto, com base no disposto no artigo 269, I, do Código do Processo Civil, 
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, extinguindo o presente feito com resolução de mérito, declarando, incidenter 
tantum, a incostitucionalidade das Leis Municipais n.°1.610/09 e 1.611/09 e determinando ao Município de Palmas que retire, no 
prazo de 30 (trinta) dias toda e qualquer identificação no âmbito do Município, dos nomes de pessoas vivas constantes das 
referidas Leis Municipais, tornando assim, definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida. Em obediência à disciplina 
estabelecida no CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais ficando esta isenta por se tratar da 
Fazenda Pública Municipal. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que a presente ação foi ajuizada pelo Ministério 
Publico (STJ, REsp 1.034.012-DF, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, j. em 22/09/2009, DJ 07/10/2009). Oficie-se ao Presidente 
da Câmara Municipal dando-lhe ciência do teor da presente sentença. Após  o trânsito em julgado da presente sentença, 
arquivem-se os autos, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 26 de fevereiro de 2014. Flávia Afini 
Bovo. Juíza de Direito.” 
 

AUTOS Nº 2009.0000.6347-3/0  
AÇÃO: DECLARATÓRIA 
REQUERENTE: NOEL DE SENA FERREIRA 
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ADVOGADO: HELMAR TAVARES MASCARENHAS JÚNIOR 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DESPACHO: “Tendo em vista terem tramitado perante este juízo demandas idênticas a esta determino que o requerido no prazo 
de 05 (cinco) dias junte aos autos cópia do Parecer de n° 058/2009 exarado pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado do 
Tocantins. Após conclusos. Palmas, 26 de fevereiro de 2014. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2010.0009.7636-7/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: EDER SILVEIRA BARBOSA 
ADVOGADOS: ULISSES MELAURO BARBOSA E VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “Desta feita, diante de todo o exposto, JULGO improcedente o pedido da inicial, e declaro extinto o processo, com 
resolução do mérito, ex vi do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em atenção ao Princípio da Causalidade, condeno 
o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
ficando, contudo, suspensa a cobrança, nos termos do artigo 12 da Lei n.°1.060/50. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 12 de fevereiro de 2014. Flávia Afini 
Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2010.0009.7696-0/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: LILIAN RENO COSTA 
ADVOGADOS: ULISSES MELAURO BARBOSA E VINICIUS MIRANDA 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “Desta feita, diante de todo o exposto, JULGO improcedente o pedido da inicial, e declaro extinto o processo, com 
resolução do mérito, ex vi do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em atenção ao Princípio da Causalidade, condeno 
o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
ficando, contudo, suspensa a cobrança, nos termos do artigo 12 da Lei n.°1.060/50. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 12 de fevereiro de 2014. Flávia Afini 
Bovo. Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2010.0012.3326-0/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: JOÃO EZIO NUNES MARQUES 
ADVOGADO: ALONSO DE SOUZA PINHEIRO 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos conta, afasto a preliminar de prescrição sustentada pelo 
Estado do Tocantins e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por conseqüência, extingo o feito 
nos termos do artigo 269, I do CPC. Em razão da sucumbência condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários de sucumbência que, nos termos do art. 20 §4° do CPC arbitro em R$1.000,00 (mil reais). A execução 
dessas verbas fica suspensa nos termos da Lei n.° 1060/50, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em 
julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 24 de janeiro de 
2014. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito.” 
 

Central de Execuções Fiscais 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ROSELICE FERREIRA SILVA – CPF Nº 388.869.871-53, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5008781-74.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20100007636, 
20100007637, 20100007638 e 20100007639 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.021,35 
(QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
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alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de março de 2014. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado OLGA JOCENARA CARNEIRO – CPF Nº 357.952.630-87, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008922-93.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20100007289 e 
20100007290 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.657,49 (UM MIL, SEISCENTOS E 
CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de março de 2014. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. SANDALO BUENO DO NASCIMENTO, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado D' PAULA PAPELARIA CNPJ Nº 01.855.171/0001-65, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ESMAEL CIPRIANO DE SOUZA - CPF nº 243.048.171-34 e DARIO ESTEVAM – CPF Nº 
192.883.281-49, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5003090-16.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 836/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.737,96 (UM MIL, SETECENTOS E 
TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de março de 2014. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. SANDALO BUENO DO NASCIMENTO, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado GLOBO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA-ME CNPJ- 38.128.245/0001-71, e seu(s) socio(s) solidario(s) VICENTE ESPINELI SANTANNA - CPF: 
259.299.912-04 e MARIA STELA FERREIRA SANTANNA CPF: 898.04.046.517-34 , por estarem atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 
5003087-61.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). E-1295/2001, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 12.711,68 (DOZE MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), que 
deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de 
março de 2014. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. SANDALO BUENO DO NASCIMENTO, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado R DE SOUSA MOREIRA E CIA LTDA CNPJ nº 
10.866.342/0001-42, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) Lorena Sousa - CPF nº 042.478.241-39 e Rosilene de Sousa Moreira- 
CPF nº 587.703.991-15, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008490-74.2011.827.2729  , que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de 
Dívida Ativa nO(S). C- 47/2011, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.086,33 (um mil oitenta 
e seis reais e trinta e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
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expedir o presente que será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 13 de março de 2014. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. SANDALO BUENO DO NASCIMENTO, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado PANIFICADORA VENEZA LTDA – ME-   CNPJ - 
03.213.511/0001-80 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) LAEL MOTA LEAL - CPF nº 712.280.801-78 e MARCIO MOTA LEAL - 
CPF nº 862.765.811-00 , por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000781-27.2007.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). A 1575/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 12.223,89 (DOZE MIL, 
DUZENTOS E VINTE E  TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de março de 2014. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. SANDALO BUENO DO NASCIMENTO, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: ACESSO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS 
INFORMATICA LTDA- CNPJ - 37.416.112/0001-38, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): ALTIR ANTÔNIO DA SILVA FURTADO - 
CPF n° 117.762.692-68; MARCILENE MIRA ROCHA – CPF n° 426.603.192-00 , por estarem atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 
5001404-67.2002.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 855/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 17.652,62 (Dezessete mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e dois centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. SANDALO BUENO DO NASCIMENTO, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado NOGUEIRA & CARVALHO LTDA  CNPJ - 01.506.678/0001-
03, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) IVONE NOGUEIRA DE ALMEIDA  - CPF nº 969.184.451-00, por estarem atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-
Proc -  nº 5002950-79.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-0067/2003, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 7.421,42(sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e dois 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. SANDALO BUENO DO NASCIMENTO, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado VILLA SOFT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 
INFORMATICA LTDA  - CNPJ Nº 03.249.440/0001-75, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ZELIA LUIZA DE CARVALHO - CPF nº 
107.481.641-20, DEUSIMAR CARVALHO MIRANDA – CPF Nº 592.059.621-04 e VILLEGAGNON CARVALHO MIRANDA - 
CPF Nº 769.929.186-72, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5003106-67.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). 490-B/2003, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 10.646,63 (DEZ MIL, 
SEISENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
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penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de março de 2014. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado(a) TELETEL REDE NAC. DE COM. EM PRODUTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ – 05.650.527/0001-85 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ROGERIO LINCOLN DA 
OLIVEIRA – CPF-202.479.168-97, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5009907-62.2011.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-474/2009, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
2.691,26 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos ), que deverá ser acrescido dos juros e multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 08 de abril de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. SANDALO BUENO DO NASCIMENTO, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado  R.A. PACHECO & CIA LTDA.   (03.580.083/0001-23), e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s), RODRIGO SANTOS DA SILVA – CPF N° 557.228.901-97 e ROSEMELIA AVELINO PACHECO – 
CPF N° 666.622.221-00, por estar  atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001126-22.2009.827.2729, que lhe  move A FAZENDA 
PUBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa n°A-1009/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.017,88 (três mil e 
dezessete reais e oitenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente que será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 13 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos n.º 2008.0009.4709-8. 
Natureza: Execução Penal. 
Acusado: Valdivino Prachedes. 
Advogado: Dr.Francieliton R. dos Santos de Albernaz. 
DESPACHO: Designo audiência admonitória para o dia 14/05/2014, às 10:15 horas. Intimem-se.  Pals., 07 de Abril  de 2014. Ana 
Paula Araújo Toríbio-Juíza de Direito.” 
 
Autos n.º 2011.0011.8249-0. 
Natureza: Art. 60 da Lei 9.605/98. 
Acusado: Osmar Bessa da Silva. 
Advogado: Dr. Irley Santos dos Reis- OAB/TO – 4663.. 
SENTENÇA: “... Ante o exposto,e por tudo mais que dos autos conta, acolho parecer Ministerial e com fulcro no Art. 89, § 5.º,  da 
lei 9.099/95, julgo EXTINTA a punibilidade pelo decurso do prazo assinalado para que surta seus efeitos legais, em favor de 
Osmar Bessa da Silva. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.  Pals., 03 de Abril  de 2014. Ana Paula Araújo Toríbio-Juíza de 
Direito.” 

PARAÍSO 
1ª Vara Criminal 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2008.0010.8488-3 - Ação Penal  
Acusado: PAULO RODRIGUES DOS SANTOS e outros 
Advogado: Dr. Giovani Fonseca de Miranda 
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INTIMAÇÃO: Fica o advogado Dr. Giovani Fonseca de Miranda, brasileiro, advogado inscrito na OAB/TO sob nº 2529, para 
comparecer na sala de audiências do Edifício do Fórum local, no dia 21 de maio de 2014, às 14:00h, onde será realizada 
audiência de instrução e julgamento nos autos epigrafados. 
 
Autos de Ação Penal nº 2010.0006.1479-1 
Infração: Art. 121 c/c 14 do CPB 
Acusados: Rubens Moraes dos Reis e Jorge Paulo Cabral 
Advogado: Dr. José Pedro da Silva, OAB/TO nº 486 
INTIMAÇÃO: Fica o Advogado dos réus, INTIMADO a comparecer perante este Juízo, na sala das audiências do Edifício do 
Fórum local, no dia 12 de maio de 2014 às 14h30minh, para a realização da audiência de instrução e julgamento nos autos 
epigrafados. 
 
Autos nº 2011.0011.2013-8 - Ação Penal  
Acusado: JOSÉ ALVES BARBOSA 
Advogado: Dr. Sérgio Barros de Souza 

INTIMAÇÃO: Fica o advogado Dr. Sérgio Barros de Souza, brasileiro, advogado inscrito na OAB/TO sob nº 748, para 
comparecer na sala de audiências do Edifício do Fórum local, no dia 06 de maio de 2014, às 15:30h, onde será realizada 
audiência de instrução e julgamento nos autos epigrafados. 
 
APOSTILA 
Autos nº 2011.0011.2013-8 - Ação Penal  
Acusado: JOSÉ ALVES BARBOSA 
Advogado: Dr. Sérgio Barros de Souza 

INTIMAÇÃO: Fica o advogado Dr. Sérgio Barros de Souza, brasileiro, advogado inscrito na OAB/TO sob nº 748, para 
comparecer na sala de audiências do Edifício do Fórum local, no dia 06 de maio de 2014, às 15:30h, onde será realizada 
audiência de instrução e julgamento nos autos epigrafados. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos de Ação Penal nº 2008.0007.7091-0 
Infração: Art. 213 Caput do Código Penal Brasileiro e Art. 1º, IV da Lei 8.072/90 
Acusado: Antônio Pereira da Silva 
Advogado: Dr. João Inácio da Silva Neiva, OAB/TO nº 854B 
INTIMAÇÃO: Fica o Advogado do réu, INTIMADO a comparecer perante este Juízo, na sala das audiências do Edifício do Fórum 
local, no dia 12 de maio de 2014 às 10h00minh, para a realização da audiência de instrução e julgamento nos autos epigrafados. 
 

Juizado Especial Cível e Criminal 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Fica a parte Exequente, através de seu procurador, intimada do ato processual abaixo  
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Autos  nº 2008.0004.5351-6/0  
Exequente  ................  JAIME FRANKLIN MEDEIROS FILHO 
Advogado(a)..............:  Dra. Vera Lucia Pontes – OAB-TO 2.081 
Executado(a).............:   ILO BIHAIN 
Executado(a).............:   EVERTON THIAGO BIHAIN 
Despacho: Intime-se o autor para indicar bens penhoráveis, no prazo de dez (10) dias, pena de extinção. Pso, 13.11.13 (ass.) 
RICARDO FERREIRA LEITE. Juiz de Direito. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Autos  nº 2010.0000.2683-0/0  
Exequente  ................  EDNEUSA MARCIA DE MORAIS  
Advogado(a)..............:  Dra. Edneusa Marcia Morais – OAB-TO 3.872 
Executado(a).............:   JOSÉ CARLOS MARCIA DE MORAIS  
Despacho: Defiro o arquivamento provisório dos autos, pelo prazo de 6 (seis) meses, com fulcro no § 5° do art. 475-J do CPC. 
Transcorrido o prazo sem manifestação, concluam os autos para extinção e arquivamento. Paraíso do Tocantins/TO, 10.08.2012 
(ass.) RICARDO FERREIRA LEITE. Juiz de Direito. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª Escrivania Cível 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 2011.0010.1187-8/0 – AÇÃO –  BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BANCO BRADESCO – S/A 
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Advogado: DR. LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA – OAB/MA – 8681 
Requerido: THIAGO DE SOUSA LIMA NOLETO 
DESIÇÃO: PELO EXPOSTO defiro o pedido de liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 
nos moldes pedido pela parte autora, devendo o Oficial de Justiça ter a cautela de entregar o bem ao procurador com poderes 
especiais de receber o bem móvel. “(...)” Executada a medida o bem deverá ser depositado junto a parte autora ou quem essa 
indicar, conforme procuração a ser entregue ao oficial de justiça, e logo após determino réu deverá ser  citado para que no prazo 
de 5 (cinco) dias efetue o pagamento integral das parcelas em atraso até o cumprimento da liminar, acrescidas de comissão de 
permanência, sob pena de transmissão da propriedade plena do bem em nome do autor. “(...)”.Cumpra-se. Pedro “Afonso – TO, 
03 de julho de 2013, Ass) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza de Direito”. 
 
AUTOS Nº 2010.0010.9937-8/0 – AÇÃO-EMBARGOS Á EXECUÇÃO 
Embargante: ANTÔNIO IGNÁCIO BARBOZA FILHO 
Advogado: DR. HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS– OAB/PR -31.694 
DR. TATIANA VALQUES LORENCETE DEL COL – OAB/PR – 52.553 
DR. FAUSTO LUÍS MORAIS DA SILVA – OAB/PR – 36.427 
Embargado:BANCO DA AMAZÔNIA S.A 
DECISÃO – “(...)” Ante o exposto, acolho a preliminar lançada pelo autor e declaro a incompetência deste juízo, nos termos do 
art.104 e 105 do CPC, para processar e julgar o presente feito em razão da continência, e determino a remessa destes autos e 
da Ação de Execução nº 2010.0002.5081-1/0 á Comarca de Belém-PA. Procedam-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Intime-
se. Pedro Afonso-TO, 25 de julho de 2013. Ass) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza de Direito”. 
 
AUTOS Nº 2007.0000.0698-8/0 – MONITÓRIA 
Requerente: BAYER CROPSCIENCE LTDA 
Advogado: CELSO UMBERTO LUCHESI – OAB/SP 76.458 
Requerido: EDSON MARTIN AURIEMA JÚNIOR 
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO – OAB/TO 906 
DESPACHO: INTIMAÇÃO: “1- Intime-se o devedor, através de seu advogado, via Diário de Justiça, para no prazo de 15 (quinze) 
dias, consoante dicção do artigo 475-J do CPC, pagar a dívida com acrescimentos legais, caso em que não será aplicada a 
multa de 10% sobre o valor da condenação. 2- Não Pago o débito, expeça-se o mandato de penhora e avaliação. A intimação da 
penhora e avaliação deve ser realizada conforme artigo 475-J § 1º do CPC. 3- Entregue-se a Exequente a certidão de que trata o 
artigo 615-A, se for de seu interesse. Cumpra-se. Pedro Afonso, 08 /10/ 2013.  Ass) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza de 
Direito”. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº.: 2009.0011.0385-1/0 – FAMILIA 
Ação: INVENTÁRIO 
Requerente: ANTÔNIA PEREIRA NOLETO 
Advogado: PAULO CESAR DE SOUSA – OAB – TO 2099-B 
Requerido: ASTOLFO PEREIRA NOLETO (falecido) 
DESPACHO: “Defiro o pedido de fls. 75-V. Intimem-se. Cumpra-se. Pedro Afonso, 08 de julho de 2013. (a) Luciana Costa 
Aglantzakis – Juíza Titular”. (fls. 75-V: “O MP requer a intimação do causídico para se verdadeiro o óbito, proceder à substituição 
da parte (art. 43 CPC.”). APS 
 
AUTOS Nº 2010.0012.1989-6/0- FAMILIA  
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
REQUERENTE: M. E.B. T, representada por sua genitora TATIANE DA CONCEIÇÃO BENICIO 
DEFENSORIA PÚBLICA: TEREZA DE MARIA BONFIM NUNES 
Requerido: EVERTON DEUSDARÁ 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Posto Isso, em consonância com parecer ministerial e com arrimo no arrimo 269, I, CPC julgo 
improcedente o pedido formulado na petição inicial, com resolução di mérito, para declarar que o requerido não é o pai biológico 
da requerente. Sem condenação de custas e honorários advocatícios. P. R. I e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 
observadas as formalidades legais. Cientifique-se o douto órgão ministerial.” Pedro Afonso/TO. 18 de dezembro de 2013. Ass) 
LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS-Juiza de Direito. 
 

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

      
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2011.0005.4094-0/0 
AÇÃO DE ALIMENTOS 
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Requerentes: E. C. A. dos S. e outro, rep. por s/genitora MARILENE ALVES DA CUNHA 
Advogado(a): Defensoria Pública 
Requerido: ANTÔNIO COUTINHO DOS SANTOS 
INTIMAÇÃO do DESPACHO de fls. 45: “Vistos. Tendo em vista a participação desta Magistrada no Mestrado em Palmas, (...) 
redesigno a audiência para o dia 06 de maio de 2014, às 16h45min. Renovem-se os atos necessários para a realização da 
mesma. Cumpra-se. Peixe, 19/03/14. (ass.) Drª. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito.” 
 
AUTOS nº 2011.0009.7408-7 
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE 
Requerente: SERAFIM PINTO CASTRO 
Advogado: Dr. NELSON SOUBHIA - OAB/TO nº 3996-B 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - InSS 

INTIMAÇÃO da parte conclusiva da SENTENÇA de fls. 49 a 55. “Vistos. (...) ASSIM, e atento ao mais que dos autos consta, em 
especial a circunstância de que a lei não impunha ao tempo e no tocante ao rurícola, forma especial de compromisso, e nem 
havia previsão legal a admitir recolhimento das correspondentes contribuições, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO O PEDIDO e concedo ao AUTOR o benefício de pensão por morte tendo como instituidora a 
segurada especial, FLORÊNCIA PEREIRA DE CASTRO, o valor de um salário mínimo mensal, nos termos dos artis. 16, inciso I, 
17§ 1o e 74 todos da Lei 8.213/91, a contar da citação, ante a ausência de prova de requerimento administrativo nos autos 
(precedentes STJ - AgRg no REsp 847712/SP, DJ de 30.10.2006 e TRF - 1a. Região, AC 2005.01.99.060099-0/GO, DJ de 
22/01/2007).As prestações em atraso devem ser pagas nos moldes do artigo 1°-F da Lei n°. 11.960/2009. Os honorários 
advocatícios ficam fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos insertos na Súmula 
n° 111/STJ, consoante os critérios constantes do art. 20, § 3o, alínea 'a', 'b' e 'c', do CPC, devendo ser excluídas da base de 
cálculos as prestações vencidas após a data do presente julgamento. Condeno o INSS nas custas e despesas processuais nos 
termos da Lei Estadual n. 1.286 de 28 de dezembro de 2001. Só é possível submeter o julgado ao duplo grau de jurisdição 
compulsório por força da disposição do § 2o do artigo 475 do CPC quando sucumbentes os entes públicos federais se a 
condenação não exceder o importe de 60 salários mínimos (artigo 475 do CPC), o que não ocorre no presente feito, mesmo 
tratando-se de prestação continuada. (...). O benefício deverá ser implementado imediatamente pelo Requerido. Após o transito 
em julgado, intime-se o autor para apresentar a memória de cálculos a fim de ser iniciado o processo de execução requerido o 
pagamento nos termos do artigo 730 do CPC. Publique - se. Registre - se. Intimem - se. Cumpra - se. Peixe - TO, 31 de março 
de 2014. (Ass.) Juíza de Direito 
 

PIUM 
1ª Escrivania Cível 

 
DECISÃO 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionadas 
 
AUTOS: 2006.0007.9151-2/0 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
Requerente: VALDEMIR RABELO DE PONTES 
Adv. Dr. José Pedro da Silva – OAB/TO 486 
Requerido: AGROPECUÁRIA JAN S/A 
Adv. Dr. Juvenal Klayer Coelho – OAB/TO 182-A 
Adv. Dra. Ronicia Teixeira da Silva – OAB/TO 4613 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: (...) Realizadas tais digressões, INDEFIRO a pretensão explicitada na presente impugnação e, por via 
de conseqüência, determino a continuidade do feito, com a expedição do respectivo ALVARÁ de levantamento de valores para a 
parte exeqüente. Sem custas e honorários, por se tratar de mera fase do processo. Dando prosseguimento ao processo, intime-
se a parte exeqüente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se no presente feito requerendo o que lhe aprouver. 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Pium-TO, 08 de abril de 2014. (ass) Deborah Wajngarten – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionadas 
 
AUTOS: 2006.0007.9151-2/0 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
Requerente: VALDEMIR RABELO DE PONTES 
Adv. Dr. José Pedro da Silva – OAB/TO 486 
Requerido: AGROPECUÁRIA JAN S/A 
Adv. Dr. Juvenal Klayer Coelho – OAB/TO 182-A 
Adv. Dra. Ronicia Teixeira da Silva – OAB/TO 4613 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Cumpra-se a sentença e a decisão, Após, arquive-se. Pium-TO, 08 de abril de 2014. (ass) Dra. 
Deborah Wajngarten – Juíza de Direito. 
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PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2008.0005.7728.2  / EXECUÇÃO FORÇADA 
Requerente: BANCO BRADESCO  S/A  
Advogado (A):Dr. OSMARINO JOSÉ DE MELO-OAB/TO. 779-B 
Requerido:BENTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO  e devedor solidário ARILDO CELSO VIEIRA FILHO  
Advogado: DEFENSOR PÚBLLICO CORDENONZI- OAB.2223-B 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DO DESPACHO DE Folha(s) 170: Vista à parte exeqüente com 
oportunidade de resposta à manifestação, no prazo de 15 dias.Providencie-se o necessário. Porto Nacional, 26 de março de 
2014. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2009.0011.7977.7  / EMBARGOS DO DEVEDOR 
Embargante: AFONSO GOMES MONTEL 
Advogado (A):Dr. ZENO VIDAL SANTIN-OAB/TO. 279-B 
Embargado: BANCO DA AMAZÔNIA  S/A  
Advogado: Dr. MAURÍCIO CORDENONZI- OAB.2223-B 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES  DO DESPACHO DE Folha(s) 110/115: Vista às partes com oportunidade de 
manifestação, com prazo de manifestação, com prazo de trinta dias. Int. Porto Nacional, 26 de março de 2014. Antiógenes 
Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2012.0005.3954.0  / AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente:KEILA VIANA RIBEIRO 
Advogado (A):Dra.DANNYELA AZEVEDO TRIERS-OAB/TO. 5.236-A 
Requerido: MARIA DE LOURDES RIBEIRO GARCIA 
Advogado:  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE Folha(s) 52: Vista à parte autora para o que lhe 
aproveitar, com prazo de 30 dias. Int. Porto Nacional, 26 de março de 2014. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0000.0611-2 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: ELIZA DA SILVA GUIMARÃES     
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21.331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 111: “Diante do exposto, julgo extinto o 
processo e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de 
Processo Civil. Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a 
normativa vigente, arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de 
abril de 2014. (ass.) Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 
 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2012.0005.0314.7  / DESPEJO PARA USO PRÓPRIO 
Requerente:HELIANA RODRIGUES DIAS 
Advogado (A):Dr.CICERO AYRES FILHO-OAB/TO. 876-B 
Requerido: GEDEON MARCIEL MARNHO-ME 
Advogado: Dr.CLAIRTON LUCIO FERNANDES –OAB-TO.1.308 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES  DO DESPACHO DE Folha(s) 99: Vista às partes (prazo de dez dias), com 
oportunidade de acesso a ambos os processos e manifestação.a)-sobre o interesse na designação da audiência de tentativa de 
conciliação ou; b)-se ausente tal interesse, a respeito da necessidade de produção de provas outras- com a devida especificação 
consignando que a inércia será acatada como pedido de julgamento antecipado a renúncia no particular. Providencie-se o 
ecessário.Após, retornem conclusão. Porto Nacional, 27 de março de 2014. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0003.2294-4 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
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Requerente: MARIA PLÁCIDA DA ROCHA VIANA     
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21.331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 123: “Diante do exposto, julgo extinto o 
processo e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de 
Processo Civil. Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a 
normativa vigente, arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de 
abril de 2014. (ass.) Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0004.1814-3 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: CELINA ALVES CORREIA    
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21.331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 118: “Diante do exposto, julgo extinto o 
processo e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de 
Processo Civil. Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a 
normativa vigente, arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de 
abril de 2014. (ass.) Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2008.0006.7113-0 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: ALDENORA SIQUEIRA DOS SANTOS   
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21.331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 63: “Diante do exposto, julgo extinto o processo 
e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de Processo Civil. 
Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a normativa vigente, 
arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de abril de 2014. (ass.) 
Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0001.6113-4 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: ABEDIAS ALVES DE ARAÚJO  
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21.331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 112: “Diante do exposto, julgo extinto o 
processo e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de 
Processo Civil. Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a 
normativa vigente, arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de 
abril de 2014. (ass.) Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0003.3757-7 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: CLAUDY MENDES VIEIRA 
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21.331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 142: “Diante do exposto, julgo extinto o 
processo e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de 
Processo Civil. Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a 
normativa vigente, arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de 
abril de 2014. (ass.) Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 
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Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0001.6467-2 – APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ. 
Requerente: DIVINO FERREIRA DE MATOS 
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21.331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 101: “Diante do exposto, julgo extinto o 
processo e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de 
Processo Civil. Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a 
normativa vigente, arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de 
abril de 2014. (ass.) Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 
 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0007.6978-7 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: DEUZUITA LOPES DE CARVALHO 
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21.331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 117: “Diante do exposto, julgo extinto o 
processo e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de 
Processo Civil. Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a 
normativa vigente, arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de 
abril de 2014. (ass.) Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0000.0685-6 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

Requerente: JOVERCINA OLIVEIRA GOMES 
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21.331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 141: “Diante do exposto, julgo extinto o 
processo e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de 
Processo Civil. Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a 
normativa vigente, arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de 
abril de 2014. (ass.) Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0001.6129-0 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
Requerente: AGUIDA MARIA ALVES CARVALHO 
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 101: “Diante do exposto, julgo extinto o 
processo e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de 
Processo Civil. Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a 
normativa vigente, arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de 
abril de 2014. (ass.) Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 

AUTOS/AÇÃO: 2008.0001.0415-5 – RENDA MENSAL OU AMPARA ASSISTENCIAL A INVALIDO. 
Requerente: JOEL VIEIRA DA SILVA 
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 92 “Diante do exposto, julgo extinto o processo 
e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de Processo Civil. 
Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a normativa vigente, 
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arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de abril de 2014. (ass.) 
Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.”  

BOLETIM DE EXPEDIENTE 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0004.6027-1 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
 Requerente:. BELCHIOR MARIANO DE REZENDE 
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21331 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 99: “Diante do exposto, julgo extinto o processo 
e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de Processo Civil. 
Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a normativa vigente, 
arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de abril de 2014. (ass.) 
Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 

BOLETIM DE EXPEDIENTE 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0003.3886-7 – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
Requerente:. ADOLFO PEREIRA BARBOSA 
Procurador (A): DR. JOÃO ANTONIO FRANCISCO. OAB/TO: 21331 

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLs 87: “Diante do exposto, julgo extinto o processo 
e por consequência, declaro extinta a presente execução, com fulcro nos artigos 794 e 795 do código de3 Processo 
Civil. Expeça-se Alvará para levantamento. Na hipótese de custas pendentes passiveis de cobrança, observe-se a normativa 
vigente, arquivando-se. P. R. I., com adoção das providencias que se fizerem necessárias. Porto Nacional/TO, 04 de abril de 
2014. (ass.) Antiógenes Ferreira de Souza. Juiz de Direito.” 

 

2ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2008.0011.1852-4 – Ordinária 
Requerente: Geane Cavalcante de Lira 
Advogado: Ronaldo Andre Moretti Campos OAB/TO 2255 
Requerido: Jose Dautro de Lira e Outros 
Advogado: Bauer Souto Santos 
Despacho: ”Após vista as partes, arquivem-se promovendo as baixas de praxe. Jose Maria Lima. Juiz de Direito.”  
 
DESPACHO 
AUTOS: 2007.0003.2305-3 – AÇÃO PENSÃO POR MORTE 
Requerente: ESTELA MARIANO DA SILVA 
Advogado: PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI OAB/GO 29.479  
Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 
DESPACHO: “Emcaminhe cópia destes autos ao INSS nesta cidade, a quem determino que instaure o procedimento 
administrativo e intime a requerente para todos os atos. Cumpra-se, mediante oficio. Int. ds. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito. 
 
SENTENÇA 
AUTOS: 2008.0005.8450-5 – AÇÃO APOSENTADORIA 
Requerente: WILSON RODRIGUES FERREIRA 
Advogado: SALVADOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB/TO 3643  
Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 
SENTENÇA: “Posto isto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso III e seu parágrafo 1º, 
do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 11.232/05. Sem custas e honorários P.R.I JOSÉ MARIA LIMA, Juiz 
de Direito. 
 
AUTOS: 2007.0003.3782-8 – AÇÃO APOSENTADORIA 
Requerente: CONRADO JOSÉ DA SILVA 
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Advogado: MARCOS PAULO FÁVARO OAB/TO 4128-A  
Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 
 
SENTENÇA: “Posto isto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso III e seu parágrafo 1º, 
do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 11.232/05. Sem custas e honorários P.R.I JOSÉ MARIA LIMA, Juiz 
de Direito.v 
 

TAGUATINGA 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS N.º 5000524-62.2013.827.2738 -  AÇÃO: USUCAPIÃO  
Requerente: Iroci do Carmo Guedes 
Requerido: José Joaquim Carlos de França 
 
FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus INCERTOS e NÃO SABIDOS, bem como terceiros eventuais interessados atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para os termos da ação, e, desejando, responderem no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, arts. 942). 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: “Um imóvel usucapido constituído de uma gleba de terras denominada “Fazenda Viúva”, com área de 
1125 hectares, localizado na município de Taguatinga/TO”. ADVERTÊNCIA:Ficando cientificado de que, não sendo contestada a 
ação, se presumirão aceitos pelo mesmo, como verdadeiros, os fatos articulados pela autora (art. 285 e 319 do CPC). 
Taguatinga/TO, 03 de abril de 2014.  GERSON FERNANDES AZEVEDO. Juiz de Direito. 
 

1ª Escrivania Criminal 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 
 O DOUTOR GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito em Substituição Automática ao da Vara Criminal desta 
Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório do Crime, se processam nos termos legais, uma Ação Penal n.º 5000649-
64.2012.827.2738, movida pela Justiça Pública contra ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, união estável, lavrador, 
nascido aos 05.01.1990, natural de Taguatinga-TO, filho de Júlio Alves dos Santos e Neuza Maria de Oliveira Santos, como 
incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro. E, constando dos autos 
estar o mencionado réu, atualmente em lugar incerto e não sabido, é o presente edital expedido para INTIMÁ-LO, com o prazo 
de 30 (trinta) dias, dos termos do presente e da sentença de pronúncia (evento 60), conforme parte conclusiva a seguir transcrita: 
“(...) Desta forma, considero preenchidos os pressupostos necessários à decisão de pronúncia – materialidade e indícios de 
autoria. Acerca desta, ensina Alberto Silva Franco: “A sentença de pronúncia tem, portanto conteúdo declaratório, através da 
qual o juiz proclama admissível a acusação para que seja ela decidida pelo corpo de jurados no Plenário do Júri (...). Em 
verdade, a sentença de pronúncia é decisão interlocutória, cuja parte final contém mera admissibilidade da pretensão punitiva e 
provisória classificação do fato criminoso, que será apreciado pelos jurados (...)”. 1 1 Código de Processo Penal e sua 
Interpretação Jurisprudencial: Revista dos Tribunais. 2 ed. 2004. p. 856. Portanto, ante o exposto e por tudo mais que nos autos 
consta, julgo procedente o pedido constante na denúncia e PRONUNCIO os Réus DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS e ALEX 
OLIVEIRASANTOS, sob a acusação de terem praticado a conduta prevista no artigo 121, §2º, inciso IV (meio que dificultou a 
defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal 
do Júri. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Poderão os Réus aguardarem o trânsito em julgado desta decisão em liberdade. 
Depois de preclusa esta decisão, dê-se vista ao Ministério Público e após a Defesa para as providências do artigo 422 do Código 
de Processo Penal. Taguatinga/TO, 29 de março de 2014. ILUIPITRANDO SOARES NETO Juiz de Direito da Vara Criminal e 
Execução Penal”. E, ainda, cientificá-lo de que dispõe do prazo de cinco (05) dias, após decorrido o do presente EDITAL, para 
recorrer da referida sentença. E, para que se chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro ninguém possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar público de costume e publicado na forma da lei. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de abril de 2014. Eu, Técnico 
Judiciário, digitei o presente. GERSON FERNANDES AZEVEDO - Juiz de Direito da Vara Criminal (Em Substituição 
Automática). 

TOCANTINÓPOLIS 
Diretoria do Foro 
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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
 Autos nº 12/2014Sentença Sindicância Investigado: ALCEBÍADES RIZZO JÚNIIOR Trata-se de representação formulada por 
KLEISLER DANIEL DA CUNHA RIBEIRO imputando ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Palmeiras do Tocantins, 
ALCEBÍADES RIZZO JÚNIOR comportamento incompatível com os deveres do cargo, ao desrespeitar o usuário e fumar em 
ambiente público fechado. A sindicância investigativa foi imediatamente instaurada (Portaria n.°1/2014) e a comissão deu início 
aos trabalhos com a notificação pessoal do investigado e a intimação do noticiante para a oitiva (fl. 14). O noticiante, 
regularmente intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução, razão pela qual a comissão opinou pelo arquivamento 
dos autos. Nesta data, por telefone, o denunciante que o fato denunciado não foi presenciado por outras testemunhas, salvo o 
próprio servidor vinculado ao cartorário.Isso posto, diante da ausência de provas da existência da infração administrativa, com 
fundamento no artigo 176, §3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 1.818/2007, acolho o parecer da douta comissão e DETERMINO O 
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se à CGJUS. Após o trânsito em julgado, dê-
se baixa e arquivem-se. Tocantinópolis, 4 de abril de 2014. Arióstenis Guimarães Vieira. Juiz de Direito/Diretor do Foro. 
 
 

Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS – 2012.0000.9367-4 ou 81/2012 - Alimentos 
Requerente – J.C.R.A.  rep. Por VILANY BAIANO RIBEIRO 
Requerido – JOSEVALDO DE ARAÚJO SOUSA 
Advogado: MOUSIMAR WANDERLEY DE SOUZA OAB-RS Nº 72.543-B 
INTIMAÇÃO da parte requerida através de seu advogado do inteiro teor da sentença de fls. 40: “Cuidam os autos de ação de 
Alimentos proposta por Julio Cezar Ribeiro de Araújo, representado por sua mãe Vilany Baiano Ribeiro, em desfavor de 
Josevaldo de Araújo Sousa, todos qualificados nos autos. As partes em fls. 30/32, entabularam acordo onde o montante de R$ 
1.017,00 (um mil e dezessete reais), do qual é devedor, será pago pelo requerido em trinta e seis parcelas de R$ 28,25 (vinte e 
oito e vinte e cinco centavos) a partir de 30 de outubro de 2013. Em relação à obrigação alimentar foi pactuado que o genitor 
pagará a título de alimentos 22% (vinte e dois por cento) do salário mínimo vigente, a começar o pagamento no dia 30 de outubro 
de 2013, devendo o referido valor ser depositado na conta poupança nº 1001697-5, agência 0590-8, Banco do Bradesco, tendo 
como titular a genitora do menor, a senhora Vilany Baiano Ribeiro. O Ministério Público manifestou pela homologação do acordo 
entabulado. É o relatório do necessário. Decido. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo a que chegaram as 
partes, para que surta os jurídicos e legais efeitos, nos termos da avença a que chegaram, declaro extinto o processo com 
resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. III do CPC, determinando o arquivamento dos autos com baixa na distribuição. 
Concedo às partes os benefícios da assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. Sem 
custas, em razão da assistência judiciária gratuita deferida. Registre-se. Intimem-se. Saem os presentes intimados. 
TOCANTINÓPOLIS/TO, 25/02/2014. Ass. Dr. HELDER CARVALHO LISBOA – Juiz de Direito.” 
 

XAMBIOÁ 
1ª Escrivania Cível 

 
SENTENÇA 
BUSCA E APRENSÃO:  2010.0002.8394-9/0 
Requerente: BANCO FIDIS SA 
Advogado: Dr. HAMILTON DE PAULA BERNARDO OAB/TO 2622-A 
Requerido: ANTONIO DE JESUS VINHANDO 
Advgado: ADVOGADO: DR. WANDERSON  FERREIRA OAB/GO 18.096 
 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimados do inteiro teor da r. sentença: Cuida-se de ação de busca 
e apreensão ajuizada pelo BANCO FIDIS S/A em desfavor de ANTONIO DE JESUS VINHADO e KELLEN REGINA FERREIRA 
CARDOSO, partes qualificadas. No curso do processo as partes entabularam o acordo às fls. 265/267 e requereram a sua 
homologação. É o breve relatório. Decido: As partes firmaram acordo nos autos, com vistas à composição da lide. As clausulas 
do acordo não infringem  nenhuma norma do nosso ordenamento jurídico. O pedido se encontra dentro dos limites legais, pelo 
que o homologo, para que  produza seus jurídicos efeitos. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes e julgo 
parcialmente extinto o feito, com resolução do mérito, com base no art. 269, inciso III, do CPC. Honorários advocatícios conforme 
acordo entabulado. Custas processuais finais pelos requeridos. Transitado em julgado e feitos as comunicações de estilo, 
arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Xambiá-TO, 08 de abril de 2014(as) José Eustaquio de Melo Junior- Juiz de 
Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos: 2010.0010.2886-1/0 – CIVIL PÚBLICA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS 
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Requerido: SAULO BARROS BORBA 
Advogado: RUBENS DE ALMEIDA BARROS JÚNIOR – OAB/TO 1605-B; WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA – OAB/DF 27667 
Requerido: PAULO ROGÉRIO ALVES DA SILVA 
Advogado: ÁLVARO SANTOS DA SILVA – OAB/TO 2022 
FINALIDADE: Intimação das partes da designação de audiência de oitiva de testemunha para o dia 15/05/2014 às 09:10 horas 
na comarca de Augustinópolis – TO. 
 
DECLARATORIA: 2009.0007.9064-2/0 
Requerente: ANTONIO DE JESUS VINHADO 
Advogado: Dr. WANDERSON  FERREIRA ABRÃO OAB/GO 18.096 
Requerido: BANCO FIDIS S.A 
Advogado: Dr. HAMILTON DE PAULA BERNARDO OAB/TO 2622-A 
 
INTIMAÇÃO: Vistas as para juntarem o termo do acordo entabulado no apenso. Xambiá-TO, 08 de abril de 2014(as) José 
Eustaquio de Melo Junior- Juiz de Direito. 
 
Autos: 2010.0009.0308-4/0 – ORDINÁRIA 
Requerente: PEDRO IRAN PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO 
Advogado: ANTONIO PIMENTEL NETO – OAB/TO 1130 
Requerido: EMANUELLY PEREIRA DE ARAÚJO & IRMÃS LTDA 
FINALIDADE: Intimação da parte autora para que proceda o depósito judicial dos honorários periciais, n prazo de 05 (cinco) dias. 
O perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.000,00, conforme manifestação de fls. 199. 
 
Autos: 2011.0005.3851-1/0 – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE UNIÃO ESTÁVEL 
REQUERENTE: ADRIANE RODRIGUES PEREIRA 
REQUERIDO: ROBSON RESPLANDES PEREIRA 
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO FIDELIS OLIVEIRA BARROS OAB/TO 2274 
DESPACHO: Esclareça o requerido se o item 9 de fls. 60 implica em renúncia ao direito disposto no item 3, letra “a” de fls. 32, no 
prazo de 10(dez) dias. Xambioá-TO, 08 de Abril de 2014 - José Eustáquio de Melo Júnior- Juiz de Direito. 
 
Autos: 2011.0010.1866-0/0 – BUSCA E APREENSÃO 
REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 
ADVOGADO: DR. HUDSON JOSÉ RIBEIRO OAB/TO 4998 
REQUERIDO: JOSÉ FERREIRA NOBRE FILHO 
ADVOGADO: DR. ADONIAS PEREIRA BARROS OAB/GO 16.715 
DESPACHO: Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificadamente, no prazo comum de 5(cinco) dias. 
Xambioá-TO, 04 de Abril de 2014 - José Eustáquio de Melo Júnior- Juiz de Direito. 
 
Autos: 2006.0007.1282-5/0 – REINTEGRAÇÃO AO CARGO/FUNÇÃO 
Requerente: JOSÉ LOPES DA SILVA 
Advogada: THÂNIA APARECIDA BORGES CARDOSO SARAIVA – OAB/TO 2891 
Requerido: MUNICÍPIO DE XAMBIOÁ – TO 
Advogado: RAÍLSON DAS NEVES BARROS – OAB/TO 4801 
DESPACHO: “Designo o dia 27/05/14, às 08:30 para que seja realizada audiência de instrução e julgamento. Dê-se vista às 
partes para que depositem o rol de testemunhas, indicando o seu endereço, se for necessária a sua intimação, no prazo de 5 
(cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, proceda-se as intimações que se fizerem necessárias. Cumpra-se. Xambioá – TO, 4 
de abril de 2014.” José Eustáquio de Melo Júnior – Juiz de Direito. 
 

1ª Escrivania Criminal 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS:  INQUERITO POLICIAL nº  046/2012 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima: Nazário Fernandes 
Indiciado: ERISMAR DE TAL 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves 
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000494-49-2012.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
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cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO 04 de Abril 
de 2014. 
 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima: Divina Marta dos Santos 
Indiciado: SULA DE TAL 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves  
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000089-47-2011.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO 04 de Abril 
de 2014. 
  
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima: Divina Marta dos Santos 
Indiciado: SULA DE TAL 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves  
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000089-47-2011.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO 04 de Abril 
de 2014.  
 
AUTOS:  INQUERITO POLICIAL nº  2007.0009.7591-3/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima: Juciléia Moreira da Silva e Jucinéia Moreira da Silva 
Indiciado: FABIANO DE TAL  e ALEXANDRE DE TAL 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves 
  
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000026-27-2008.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO 04 de Abril 
de 2014. 
 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima:  Marcio Roberto Gomes de Oliveira 
Indiciado: A APURAR 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves  
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000027-12-2008.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO 04 de Abril 
de 2014. 
 
AUTOS:  INQUERITO POLICIAL nº  2010.0005.0971-8/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima:Município de Xambioá 
Indiciado: ROMMEL LEMES VILAÇA 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves 
  
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
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do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000039-55-2010.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO 04 de Abril 
de 2014. 
 
AUTOS: INQUERITO POLICIAL nº  2012.0001.3928-3/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima: Rogeres Rodolfo Mendes da Silva 
Indiciado: VALDEMAR CARDOSO MARTINS 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves 
  
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000492-79-2012.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO 04 de Abril 
de 2014. 
 
AUTOS:  INQUERITO POLICIAL nº  2012.0001.3947-0/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima: Ednaldo Barreira Sousa 
Indiciado: A APURAR 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves 
   
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000489-27-2012.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO 04 de Abril 
de 2014 
 
AUTOS:  INQUERITO POLICIAL nº  2012.0001.3945-3/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima: Maria Carlos de Sousa Silva 
Indiciado: A APURAR 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves 
   
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000490-12-2012.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO 08 de Abril 
de 2014. 
 
AUTOS:  INQUÉRITO POLICIAL nº  2012.0001.3937-2/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima: Leandro Ferreira Nunes 
Autor: SAMOEL RODRIGUES DA SILVA 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves 
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000491-94-2012.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO 08 de Abril 
de 2014. 
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AUTOS:  INQUÉRITO POLICIAL nº 2010.0010.2852-7/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima: Maria de Lurdes Sousa Gomes e José de Souza Gomes Filho 
Indiciado: SULA, GUGU, HENRIQUE 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves 
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Júnior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000040-40-2010.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO 08 de Abril 
de 2014 
 
AUTOS:  INQUÉRITO POLICIAL nº  2012.0001.3946-1/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
Vitima: Ildeane Vieira da Silva 
Indiciado: Colemar de Sousa Matos Vulgo Cole 
Defensora Pública: Dra. Isabella Faustino Alves 
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 01/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000493-64.2012.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 04 de Abril 
de 2014. 

 
 

SEÇÃO II – ADMINISTRATIVA 

 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
PORTARIA N° 1043/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 201 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7223/2014, resolve conceder ao servidor César Nobre da Silva, Colaborador Eventual / Policial Civil, o 
pagamento de 6,50 (seis e meia) diárias, por seu deslocamento de Colinas/TO à Palmas/TO, no período de 16 a 22/03/2014, 
com a finalidade de acompanhar como auxiliar direto em serviço de  segurança pessoal de Magistrado em situação de risco, 
conforme SEI nº 13.0.000185511-0. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 1044/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7219/2014, resolve conceder ao servidor Luiz das Chagas Monteiro, Cabo / Segurança, o pagamento de 7,50 
(sete e meia) diárias, por seu deslocamento de Palmas/TO à Comarca de Gurupi/TO, no período de 15 a 22/03/2014, com a 
finalidade de acompanhar como auxiliar direto em serviço de  segurança pessoal de Magistrado em situação de risco. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 
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Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 1045/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7220/2014, resolve conceder ao servidor Janary Barbosa Dias, Primeiro Sargento / Segurança, o pagamento de 
7,50 (sete e meia) diárias, por seu deslocamento de Palmas/TO à Comarca de Gurupi/TO, no período de 22 a 29/03/2014, com a 
finalidade de acompanhar como auxiliar direto em serviço de segurança pessoal de Magistrado em situação de risco. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 1046/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7218/2014, resolve conceder aos servidores José Roberto R Ribeiro, Primeiro Sargento / Segurança, Ana 
Cleide Pereira Coelho, Cabo / Segurança, e Lincoln Mesiara Costa Júnior, Cabo / Segurança, o pagamento de 1,50 (uma e 
meia) diárias, por seus deslocamentos de Palmas/TO à Comarca de Colinas/TO, no período de 24 a 25/03/2014, com a 
finalidade de acompanharem como auxiliares diretos em serviço de segurança pessoal de Magistrado em situação de risco. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 1047/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7224/2014, resolve conceder ao servidor César Nobre da Silva, Colaborador Eventual / Policial Civil, o 
pagamento de 6,50 (seis e meia) diárias, por seu deslocamento de Colinas/TO à de Palmas/TO, no período de 24 a 30/03/2014, 
com a finalidade de acompanhar como auxiliar direto em serviço de segurança pessoal de Magistrado em situação de risco, 
conforme SEI nº 13.0.000185511-0. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 1048/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7221/2014, resolve conceder aos servidores José Roberto R Ribeiro, Primeiro Sargento / Segurança, 
Washington Silva Neres, Primeiro Sargento / Segurança, Clodomir Geraldo Souza, Primeiro Sargento / Segurança, 
Frederico Ribeiro dos Santos, Cabo / Segurança, Solonaldo Rocha, Coronel / Segurança e Thiago Mariano Duarte Peres, 
Cabo / Segurança, o pagamento de 1,50 (uma e meia) diárias, por seus deslocamentos de Palmas/TO à Comarca de 
Colinas/TO, no período de 01 a 02/04/2014, com a finalidade de acompanharem como auxiliares diretos em serviço de 
segurança de Magistrado em situação de risco. 

Publique-se. 
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GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 1049/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7222/2014, resolve conceder ao Magistrado Ademar Alves de Souza Filho, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª 
Entrância - Juz3, Matrícula 174740, o pagamento de 2,50 (duas e meia) diárias, por seu deslocamento de Gurupi-TO à 
Comarca de Palmas/TO, no período de 31/03/2014 a 02/04/2014, com a finalidade de participar do Curso de Gestão de Crises 
Prisionais, realizado pela ESMAT. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 1051/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7214/2014, resolve conceder à Magistrado Nely Alves da Cruz, Juiz de Direito de 3ª Entrância - Juz3, Matrícula 
28753, o pagamento de 4,50 (quatro e meia) diárias, bem como adicional de embarque e desembarque, por seu deslocamento 
de Araguatins/TO à Vitória/ES, no período de 11 a 15/03/2014, com a finalidade de participar do Encontro Nacional do Sistema 
Socioeducativo, conforme SEI nº 14.0.000035473-3. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 1052/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7226/2014, resolve conceder ao Magistrado Océlio Nobre da Silva, Juiz de Direito de 3ª Entrância - Juz3, 
Matrícula 106174, o pagamento de 2,50 (duas e meia) diárias, por seu deslocamento de Colinas/TO à Comarca de Palmas/TO, 
no período de 07 a 09/04/2014, com a finalidade de Juiz Coordenador do NACOM, com portaria e a autorização da Presidente, 
analisar e julgar feitos conclusos ao Núcleo. 

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$ 195,56 (cento de noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) em razão do deslocamento acima 
referido. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

PORTARIA N° 1054/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7231/2014, resolve conceder à servida Leodania Luiza Schaedler Ponce, Escrivão Judicial - C15, Matrícula 
21186, o pagamento de 5,50 (cinco e meia) diárias, por seu deslocamento de Peixe/TO à Palmas/TO, no período de 06 a 
11/04/2014, com a finalidade de participar de curso Recolhimento de Custas Processuais realizado pela ESMAT. 
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Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 1055/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7229/2014, resolve conceder ao servidor José Carlos Fernandes Messias, Técnico Judiciário de 1ª Instância - 
C15, Matrícula 139153, o pagamento de 5,50 (cinco e meia) diárias, por seu deslocamento de Ponte alta/TO à Palmas/TO, no 
período de 07 a 12/04/2014, com a finalidade de participar do curso Recolhimento de Custas Processuais realizado pela ESMAT. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 1056/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de abril de 2014 
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7227/2014, resolve conceder ao servidor Dorvely Sobrinho Costa, Chefe de Divisão - Daj5, Matrícula 353219, o 
pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento de Palmas/TO à Comarca de Porto Nacional/TO, no dia 08/04/2014, com 
a finalidade de vistoria técnica. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 1057/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7204/2014, resolve conceder aos servidores Frank Ferreira Martins, Engenheiro, Matrícula 353216 e Julio 
Cesar Lima de Alencar, Assistente de Gabinete de Desembargador, Daj4, Matrícula 168634, o pagamento de 1,50 (uma e 
meia) diárias, por seus deslocamentos de Palmas/TO à Comarca de São Salvador/TO, no período de 11 a 12/04/2014, com a 
finalidade de vistoria técnica. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 1058/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 08 de abril de 2014 
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7225/2014, resolve conceder ao Magistrado Manuel de Faria Reis Neto Juiz de Direito de 3ª Entrância - Juz3, 
Matrícula 291736, o pagamento de 2,50 (duas e meia) diárias, por seu deslocamento da Comarca de Dianópolis/TO à 
Almas/TO, no período de 08 a 10/04/2014, com a finalidade de realizar atendimentos, despachos, decisões e audiências. 
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$ 33,59 (trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) em razão do deslocamento acima referido. 
 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 
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Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 1059/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 09 de abril de 2014 
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7236/2014, resolve conceder ao Magistrado Jorge Amancio de Oliveira, Juiz de Direito de 1ª Entrância - Juz1, 
Matrícula 352456, o pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento de Tocantinia/TO à Lageado/TO, no dia 04/04/2014, 
com a finalidade de realizar vistoria/inspeção mensal na Cadeia Pública em cumprimento de determinação do CNJ e Lei de 
Execução Penal. 

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$ 17,17 (dezessete reais e dezessete centavos)  em razão do deslocamento acima referido. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 1060/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 09 de abril de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7237/2014, resolve conceder ao Magistrado Jorge Amancio de Oliveira, Juiz de Direito de 1ª Entrância - Juz1, 
Matrícula 352456, o pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento de Tocantinia/TO à Comarca de Palmas/TO, no dia 
08/04/2014, com a finalidade de participar como Membro da Turma Recursal do Juizados Especiais do Estado do Tocantins em 
sessão plenária de 08.04.2014. 
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$ 55,98 (cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) em razão do deslocamento acima referido. 
 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 1061/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 09 de abril de 2014 
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7241/2014, resolve conceder aos servidores Barbara Khristine A de Moura Carvalho Camargo, Analista 
Judiciário de 2ª Instância - B8 / Chefe do Centro de Saúde - Daj7, Matrícula 205564 e Varleni Rosa Vieira, Chefe de 
Serviço - Daj3, Matrícula 353182, o pagamento de (0,5) meia diária, por seus deslocamentos de Palmas/TO à Paraíso/TO, no 
dia 04/04/2014, com a finalidade de realizar a Oficina Interativa: Motivando o Espírito de Equipe da Comarca, conforme SEI nº 
14.0.000057118-1. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

PORTARIA N° 1062/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 09 de abril de 2014 
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 7240/2014, resolve conceder ao servidor José Heriovaldo Queiroz Santos, Distribuidor - C15, Matrícula 18953, 
o pagamento de 4,50 (quatro e meia) diárias, por seu deslocamento de Paraíso/TO à Palmas/TO, no período de 07 a 11/04/2014, 
com a finalidade de participar do Curso Recolhimento de Custas Processuais realizado pela ESMAT. 

Publique-se. 
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GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

 

Extrato de Portaria de Suprimento de Fundos 
 
PORTARIA Nº: 014/2014-DIGER 
AUTOS Nº: SEI: 14.0.000054995-0 
CONCEDENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
SUPRIDOS: Dr. Luciano Rostirolla e Sandra Maria Ribeiro Santos  
RESPONSÁVEL PELO ATESTO: Edilson Magalhães Chagas    
OBJETO DA PORTARIA: Portaria fundamentada nos anexos I, II e III do Decreto nº. 330 de 19/12/2012, visando à 
descentralização de recursos próprios (TRIBUNAL DE JUSTIÇA) por meio de Adiantamento/Suprimento de Fundos/SUFUAU, 
para atendimento de despesas de pronto pagamento e pequeno vulto para a Comarca de FORMOSO DO ARAGUAIA - TO. 
VALOR CONCEDIDO: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 (0100); 3.3.90.36 (0100) e 3.3.90.39 (0100)   
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recurso: TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TO 
PROGRAMA: Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça  
ATIVIDADE: Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e Unidades do Poder Judiciário 
DATA DA ASSINATURA: 31 de março de 2014. 
PRAZO PARA APLICAÇÃO: Até 90 dias após recebimento pelo responsável. 
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias após a expiração do prazo de aplicação. 
Palmas – TO, 31 de março de 2014. 
 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral – TJ/TO 

 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extrato 

 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 13.0.000084810-1 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº. 11/2013 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 12/2013 
NOTA DE EMPENHO: 2014NE00194 
CONTRATANTE: Fundo Esp. de Mod. e Aprim. do Poder Judiciário 
CONTRATADA: Maria do Socorro da Costa Reis Monteiro & Cia 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de água mineral sem gás envasada em galões de polipropileno de 20 (vinte) litros. 
VALOR TOTAL: R$ 6.468,00 (Seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1082.4362 
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 04 de Abril de 2014. 
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           PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

PRESIDENTE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
ANA CARINA MENDES SOUTO 

VICE-PRESIDENTE 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO  

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

TRIBUNAL PLENO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE(Presidente) 
Des. JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA 
Des. AMADO CILTON ROSA 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO 
Des. DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA 
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 
Juíza ADELINA GURAK (Vacância) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vacância) 

 
 

JUIZES CONVOCADOS 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Des. AMADO 
CILTON) 
Juíza ADELINA GURAK  
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Des. LIBERATO PÓVOA) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
 

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

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

 

 1ª TURMA JULGADORA 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Relatora) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Revisora) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

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

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 

Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Juíza. ADELINA GURAK (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Juíza. ADELINA GURAK (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíza. ADELINA GURAK (Relatora) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. DANIEL NEGRY (Vogal) 
 

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

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Juíza. ADELINA GURAK (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Juíza. ADELINA GURAK (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíza. ADELINA GURAK (Relatora) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. DANIEL NEGRY (Vogal) 
 

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

1ª TURMA JULGADORA 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Relatora) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Revisora) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

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

 

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

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO E 
SISTEMATIZAÇÃO 

Desª. ÂNGELA PRUDENTE  
Des. MOURA FILHO  
Des. LUIZ GADOTTI  
Des. RONALDO EURÍPEDES (Suplente) 

 

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

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

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

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

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

OUVIDORIA  
DESEMBARGADOR MOURA FILHO 
 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
FLÁVIO LEALI RIBEIRO 

DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 

DIRETOR FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

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

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

KALESSANDRE GOMES PAROTIVO 

Chefe de Serviço 
 

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

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº. 

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

www.tjto.jus.br 
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