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 Na busca de uma maior 
integração entre o Judiciário e os 
demais poderes, o presidente do 
Tribunal de Justiça, desembarga-
dor Daniel Negry, visitou o prefei-
to de Palmas Raul Filho na tarde 
desta quinta-feira (22/03). 
 Na oportunidade o prefeito 
anunciou que em 2007 e 2008, 
Palmas estará recebendo muitos 
recursos federais que impulsio-
narão o seu desenvolvimento. 
Outro destaque são os avanços 
na construção da plataforma 
multimodal e a continuidade da 
Ferrovia Norte-Sul, que segundo 
informações recebidas pelo pre-
feito em reunião com a Valec ini-
ciarão em breve. 
 O presidente do TJ falou 
sobre as metas do Judiciário na 
sua administração e das dificulda-
des enfrentadas com o orçamen-
to. Ele também explicou que mui-
tos municípios têm se colocado à 
disposição para ajudar na cons-
trução de novos Fóruns. Sobre 
as parcerias com a prefeitura foi 
conversado sobre a Justiça Móvel 
e o projeto Prefeitura nos Bairros 
que recebeu apoio do Judiciário.
 Para Raul Filho o momen-
to que o Tribunal de Justiça está 
vivendo é muito importante. “Eu 

senti muito orgulho em ver o de-
sembargador Daniel Negry ocu-
pando essa posição, não só pelo 

tocantinense que é, mas pelo ma-
gistrado competente, sua história 
e respeito”, elogiou o prefeito.

Presidente do TJ visita prefeito de Palmas

Des. Daniel Negry conversa com prefeito Raul Filho sobre projetos do Judiciário

Rondinelli Ribeiro

DJ 1696
23/03/2007

	 O	 corregedor	 nacional	 de	
Justiça,	ministro	Antônio	de	Pádua	
Ribeiro,	 quer	 informações	 sobre	 a	
quantidade	e	o	objeto	de	ações	em	
tramitação	 na	 Justiça	 envolvendo	
interesses	 de	 pessoas	 com	 mais	 de	
60	anos.	Pádua	Ribeiro	solicitou	as	
informações	 ao	 coordenador-geral	
da	Justiça	Federal	do	Brasil,	minis-
tro	Fernando	Gonçalves.	
	 No	 documento,	 o	 correge-
dor	nacional	de	Justiça	pede	que	lhe	
sejam	enviados	números	 referentes	
aos	Juizados	Especiais	Federais	e	às	
suas	 Turmas	 Recursais,	 contendo	
o	número	de	processos	 em	que	 fi-
gurem	como	parte	pessoas	de	mais	

de	60	anos,	beneficiadas	pela	Lei	nº	
10.741,	o	chamado	Estatuto	do	Idoso.	
	 O	 ministro	 Pádua	 Ribeiro	
argumenta	 que	 sua	 solicitação	 se	
deve	 ao	 grande	 número	 de	 repre-
sentações	por	excesso	de	prazo	que	
estão	sendo	endereçadas	à	Correge-
doria	Nacional	 de	 Justiça	pedindo	
providências	 para	 os	 atrasos	 nesse	
tipo	 de	 processo.	 Os	 casos	 envol-
vem	idosos,	quase	sempre	de	situa-
ção	econômica	humilde,	em	causas	
que	possuem	nítido	caráter	alimen-
tar	e	para	as	quais	é	preciso	encon-
trar	 uma	 forma	 capaz	 de	 dar-lhes	
agilidade	 na	 tramitação	 e	 rapidez	
no	julgamento.	(Fonte:	CNJ)

Corregedoria	pede	informações
sobre	processo	de	idosos
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO TOCANTINS 
 

PRESIDENTE 
Des. DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY 
VICE-PRESIDENTE 
Des. JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA 
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Des. JOSÉ MARIA DAS NEVES 
 

DIRETOR-GERAL 
Dr. FLÁVIO LEALI RIBEIRO 
 TRIBUNAL PLENO 
Des.   DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY (Presidente) 
Des.  CARLOS LUIZ DE SOUZA 
Des.  JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA 
Des.  JOSÉ MARIA DAS NEVES 
Des.  ANTÔNIO FÉLIX GONÇALVES 
Des.  AMADO CILTON ROSA 
Des.  JOSÉ DE MOURA FILHO 
Desa. DALVA DELFINO MAGALHÃES 
Desa. WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA 
Des.   LUIZ APARECIDO GADOTTI 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desa.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ 
BARBOSA 
 

Secretária: Drª DÉBORA REGINA HONÓRIO GALAN  
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
 

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

1ª TURMA JULGADORA 
Des. CARLOS SOUZA (Relator) 
Des. LIBERATO PÓVOA (Revisor) 
Des. AMADO CILTON (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. LIBERATO PÓVOA (Relator) 
Des. AMADO CILTON (Revisor) 
Desa. WILLAMARA LEILA (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. AMADO CILTON (Relator) 
Desa. WILLAMARA LEILA (Revisora) 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desa.  WILLAMARA LEILA (Relatora) 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des.   CARLOS SOUZA (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. CARLOS SOUZA (Revisor) 
Des. LIBERATO PÓVOA (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. ANTONIO FÉLIX interinamente (Presidente) 
Dr. ADEMIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. ANTÔNIO FÉLIX (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Desa. DALVA MAGALHÃES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Desa. DALVA MAGALHÃES (Revisora) 
Des. LUIZ GADOTTI (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desa. DALVA MAGALHÃES (Relatora) 
Des. LUIZ GADOTTI (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 

Des. LUIZ GADOTTI (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Des. ANTÔNIO FÉLIX (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Desa. DALVA DELFINO MAGALHÃES 
 (Presidente) 
Dr. WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 
(Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. ANTÔNIO FÉLIX (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Desa. DALVA MAGALHÃES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Desa. DALVA MAGALHÃES (Revisora) 
Des. LUIZ GADOTTI (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desa. DALVA MAGALHÃES (Relatora) 
Des. LUIZ GADOTTI (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
Dr. FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO(Secretário) 
Sessões: Terças-feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des.  CARLOS SOUZA (Relator) 
Des.  LIBERATO PÓVOA (Revisor) 
Des. AMADO CILTON (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. LIBERATO PÓVOA (Relator) 
Des. AMADO CILTON (Revisor) 
Desa. WILLAMARA LEILA (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. AMADO CILTON (Relator) 
Desa. WILLAMARA LEILA (Revisora) 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desa. WILLAMARA LEILA (Relatora) 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. CARLOS SOUZA (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. CARLOS SOUZA (Revisor) 
Des. LIBERATO PÓVOA (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY  
Des.  JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA 
Des. JOSÉ MARIA DAS NEVES 
Des. CARLOS SOUZA 
Des. ANTÔNIO FÉLIX 
 

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

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO 
Des. DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY (Presidente) 
Des. JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA (Membro) 

Des. JOSÉ MARIA DAS NEVES (Membro) 
Sessão de distribuição: 
Diariamente às 16h00 em sessões públicas. 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. ANTÔNIO FÉLIX (Presidente) 
Des. LUIZ GADOTTI (Membro) 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Membro) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E 
DOCUMENTAÇÃO 
Des. LUIZ GADOTTI (Presidente) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Membro) 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Membro) 
 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. CARLOS SOUZA (Presidente) 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO (Membro) 
Des. LUIZ GADOTTI (Membro) 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. CARLOS SOUZA (Presidente) 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO (Membro) 
Des. LUIZ GADOTTI (Membro) 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
 

RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO 
 

SIDNEY ARAÚJO DE SOUZA 
DIRETOR FINANCEIRO 
 

MANOEL REIS CHAVES CORTEZ 
DIRETORIA DE CERIMONIAL E PUBLICAÇÔES 
 

MARCUS OLIVEIRA PEREIRA 
DIRETORIA DE INFORMÁTICA 
 

IVANILDE VIEIRA LUZ 
DIRETORIA JUDICIÁRIA 
 

MARIA AUGUSTA BOLENTINI CAMELO 
DIRETORIA DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 
 

Expediente: De segunda à sexta-feira, das 12h00 às 
18h00. 
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PRESIDÊNCIA 
Decreto Judiciário 

 
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 145/2007 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DANIEL NEGRY, PRESIDENTE 
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o contido no ofício nº 166-GG, resolve re-ratificar a parte 
dispositiva do Decreto Judiciário 108/2007, de 22 de fevereiro do ano de 2007, para onde 
se lê, com ônus para o órgão requisitante, leia-se, com ônus para o órgão de origem. 
 
 Publique-se. Cumpra-se. 
 
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 22dias do mês de março do ano de 
2.007, 119º da República e 19º do Estado. 
 

Desembargador DANIEL NEGRY 
Presidente 

 
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 146/2007 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DANIEL NEGRY, PRESIDENTE 
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com espeque no 
artigo 12, §1º, inciso VI, do Regimento Interno desta egrégia Corte resolve exonerar, a 
pedido, FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS, do cargo de provimento efetivo de Escrivão na 
Comarca de 1ª Entrância de Wanderlândia, retroativamente a 08 de fevereiro do ano de 
2007. 
 
 Publique-se. Cumpra-se. 
 
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 22 dias do mês de março do ano de 
2007, 119º da República e 19º do Estado. 
 

Desembargador DANIEL NEGRY 
Presidente 

Extrato de Contrato 
 
CONTRATO Nº: 004/2007 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Garcia Comércio de Suprimentos de Informática Ltda 
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de suprimentos de informática destinados ao 
atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DO VALOR: R$ 32.740,00 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais).   
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recurso: Tribunal de Justiça 
Programa: Apoio Administrativo 
Projeto Atividade: 2007 0501 02 126 0195 2003 
Elemento de Despesa 3.3.90.30 (00) 
VIGÊNCIA: A partir da data da assinatura até o cumprimento das obrigações pactuadas. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2007 
SIGNATÁRIOS: Tribunal de Justiça / TO – Presidente: DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY – 
Contratante; e, Garcia Comércio de Suprimentos de Informática Ltda – Proprietário: 
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA – Contratada. 
 
Palmas – TO, 21 de março de 2007. 

Extrato de Termo Aditivo 
 
TERMO ADITIVO Nº: 005/07 
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 079/2006 
LOCATÁRIO: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
LOCADOR: João Renato Pincer de Souza 
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel destinado às instalações do Fórum da 
Comarca de Axixá do Tocantins/TO. 
VIGÊNCIA: 09/03/2007 a 08/04/2007. 
DATA DA ASSINATURA: 09/03/2007. 
SIGNATÁRIOS: Tribunal de Justiça – Presidente: DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY – 
Locatário; e, Proprietário: JOÃO RENATO PINCER DE SOUZA – Locador. 
 
Palmas – TO, 21 de março de 2007. 
 
TERMO ADITIVO Nº: 006/07 
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 089/2006 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: PHA Comércio de Materiais de Construção Ltda 
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços Elétricos, Telefônicos e de Lógica no 
imóvel destinado às instalações do Fórum da Comarca de Porto Nacional/TO. 
VALOR: R$ 11.955,15 (onze mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e quinze centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recurso: Funjuris 
    Programa: Apoio Administrativo 
    Atividade: 2007 0601 02 122 0195 4001 
    Elemento de Despesa: 3.3.90.39 (40) 
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2007. 
SIGNATÁRIOS: Tribunal de Justiça – Presidente: DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY – 
Contratante; e, PHA Comércio de Materiais de Construção Ltda - Representante Legal: 
VALMIR DO AMARAL NOGUEIRA JÚNIOR – Contratada. 
 
Palmas – TO, 21 de março de 2007. 

DIRETORIA GERAL 
DIRETOR: FLÁVIO LEALI RIBEIRO 

Portaria 
 
PORTARIA Nº 041/ 2007 
 

O SENHOR FLÁVIO LEALI RIBEIRO, Diretor-Geral do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 102/2007 da 
Douta Presidência do Tribunal de Justiça, de 13 de fevereiro de 2007, publicada no Diário 
da Justiça nº 1673, de 14 de fevereiro de 2007, 
 

RESOLVE: 
                                                 
 Art. 1º. Designar a servidora ANNA PAULA ARRUDA MEDEIRO, Atendente Judiciário, 
Matrícula Funcional nº 236451, integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder 
Judiciário, para, sem prejuízo de suas funções normais, substituir o Diretor de Cerimonial e 
Publicações em suas ausências, afastamentos e impedimentos. 
 

Art. 2º.  Revoguem-se as disposições em contrário. 
                                                    

Publique-se. Cumpra-se. 
  
  GABINETE DA DIRETORIA GERAL, em Palmas-TO, aos 22 dias do mês de março do 
ano de 2007, 119º da República e 19º do Estado. 
 

FLÁVIO LEALI RIBEIRO 
Diretor-Geral 

DIRETORIA JUDICIÁRIA 

TRIBUNAL PLENO 
SECRETÁRIO: DRª DÉBORA REGINA HONÓRIO GALAN 

Decisão/Despacho 
Intimações às Partes 

 
REVISÃO CRIMINAL Nº 1555 (05/0045028- 5) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: (AÇÃO PENAL Nº 9824-0/05, DA 4ª VARA CRIMINAL DA             
COMARCA DE PALMAS-TO) 
REQUERENTE: JOSIVAN NERI DE BARROS 
Advogado: Hamilton de Paula Bernardo 
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
RELATOR: Desembargador MOURA FILHO 
                              

Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MOURA FILHO – Relator, ficam 
as partes nos autos acima epigrafados INTIMADAS do DESPACHO de fls. 305, a seguir 
transcrito: “CERTIFIQUE a Secretaria quanto ao trânsito em julgado do acórdão de fls. 
269/270. Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE estes autos. P.R.I.C. 
Palmas -TO, 21 de março de 2007. Desembargador MOURA FILHO – Relator”. 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: DR. ADEMIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

Pauta 
 
PAUTA Nº 11/2007 
 

Serão julgados pela 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, em Palmas, em sua décima primeira (11ª) Sessão Ordinária de Julgamento, 
aos vinte e oito (28) dias do mês de Março do ano de 2007, Quarta-feira, a partir das 14:00 
horas, ou nas Sessões posteriores, os seguintes Processos: 
 
FEITOS A SEREM JULGADOS 
 
01)=DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DGJ-2555/06 (06/0051992-9).  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS.  
REFERENTE: (AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21816-4/05 - 3ª VARA DOS 
FEITOS DAS FAZENDAS E REG. PÚBLICOS).  
REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E 
REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS - TO.  
IMPETRANTE: GENESSI CIEL DOS SANTOS.  
ADVOGADO: LEONARDO NUNES LOPES E OUTROS.  
IMPETRADO: PRESIDENTE DO IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROC.(ª) EST.: ADELMO AIRES JÚNIOR.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Exma. Sra. ELAINE MARCIANO PIRES 
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTONIO FÉLIX.  
 
1ª TURMA JULGADORA 
 
Desembargador Antonio Félix     RELATOR 
Desembargador Moura Filho      VOGAL 
Desembargadora Dalva Magalhães   VOGAL 
 
02)=DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DGJ-2343/04 (04/0036899-4).  
ORIGEM: COMARCA DE NOVO ACORDO.  
REFERENTE: (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 762/03, DA VARA CÍVEL).  
REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVO ACORDO - 
TO.  
IMPETRANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS-TO.  
ADVOGADO: VALDINEZ FERREIRA DE MIRANDA.  
IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS - TO.  
ADVOGADO: PAULO ROBERTO RISUENHO.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Exmo. Sr. ALCIR RAINERI FILHO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MOURA FILHO.  
 
2ª TURMA JULGADORA 
 
Desembargador Moura Filho      RELATOR 
Desembargadora Dalva Magalhães   VOGAL 
Juiz José Ribamar Mendes Júnior    VOGAL 
 
03)=APELAÇÃO CÍVEL - AC-6290/07 (07/0055013-5).  
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ORIGEM: COMARCA DE PALMAS.  
REFERENTE: (AÇÃO DECLARATÓRIA Nº 74319-4/06 DA 2ª VARA CÍVEL).  
APELANTE: CREDICARD BANCO S/A.  
ADVOGADO: MARCELO DE SOUZA TOLEDO SILVA E OUTROS.  
APELADO: MARIA DO CARMO ROCHA DA LUZ.  
ADVOGADO: ARIVAL ROCHA DA SILVA LUZ E OUTROS.  
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS .  
 
5ª TURMA JULGADORA 
 
Desembargador Marco Villas Boas    RELATOR 
Desembargador Antonio Félix     REVISOR 
Desembargador Moura Filho      VOGAL 
 
04)=APELAÇÃO CÍVEL - AC-6297/07 (07/0055001-1).  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS.  
REFERENTE: (AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS Nº 6996-7/05 DA 
2º VARA CÍVEL).  
APELANTE: CAYUBI MARTINS VILELA JR..  
ADVOGADO: FÁBIO BARBOSA CHAVES E OUTRO.  
APELADO: BANCO BRADESCO S/A.  
ADVOGADO: FABIANO FERRARI LENCI E OUTROS.  
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS .  
 
5ª TURMA JULGADORA 
 
Desembargador Marco Villas Boas    RELATOR 
Desembargador Antonio Félix     REVISOR 
Desembargador Moura Filho      VOGAL 
 
05)=APELAÇÃO CÍVEL - AC-5413/06 (06/0048448-3).  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS.  
REFERENTE: (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E/OU 
MORAIS Nº 3316/03 - 3ª VARA CÍVEL).  
APELANTE: WANDERLAN AIRES DA SILVA E OUTROS.  
ADVOGADO: CARLOS VIECZOREK.  
APELADO: INVESTCO S/A.  
ADVOGADO: BERNARDO JOSÉ ROCHA PINTO E OUTROS.  
RELATOR: DESEMBARGADOR MOURA FILHO.  
 
2ª TURMA JULGADORA 
 
Desembargador Moura Filho      RELATOR 
Juíza Silvana Parfieniuk       REVISORA (JUÍZA CERTA) 
Juiz José Ribamar Mendes Júnior    VOGAL  
 
06)=APELAÇÃO CÍVEL - AC-5621/06 (06/0050321-6).  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÇU.  
REFERENTE: (AUTOS ADMINISTRATIVOS (SUSCITAR DÚVIDA) Nº 279/06 - 
COMARCA DE ARAGUAÇU).  
APELANTE: ALESSANDRO HENRIQUE PERRI E OUTROS.  
ADVOGADO: IBANOR OLIVEIRA E OUTRO.  
APELADO: ANTONIA LYRA ROCHA.  
ADVOGADO: MÁRIO FRANCISCO MARQUES.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Exma. Sra. LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
RELATOR: DESEMBARGADOR MOURA FILHO.  
 
2ª TURMA JULGADORA 
 
Desembargador Moura Filho      RELATOR 
Juíza Silvana Parfieniuk       REVISORA (JUÍZA CERTA) 
Juiz José Ribamar Mendes Júnior    VOGAL 
 
07)=APELAÇÃO CÍVEL - AC-5171/05 (05/0045958-4).  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS.  
REFERENTE: (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Nº 4060-8/05 - 4ª VARA 
CÍVEL).  
APELANTE: VALADARES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES ESTACIONÁRIOS 
LTDA..  
ADVOGADO: CLOVIS TEIXEIRA LOPES E OUTROS.  
APELADO: FRANCISCO VICENTE DE LIMA E LINDOMAR ABREU LIMA.  
ADVOGADO: CÍCERO TENÓRIO CAVALCANTE E OUTROS.  
RELATOR: DESEMBARGADOR MOURA FILHO.  
 
2ª TURMA JULGADORA 
 
Desembargador Moura Filho     RELATOR 
Juíza Silvana Parfieniuk      REVISORA (JUÍZA CERTA) 
Juiz José Ribamar Mendes Júnior   VOGAL 

Decisões/Despachos 
Intimações às Partes 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 6915 (06/0053047-7) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação de Busca e Apreensão nº 82627-8/06, da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Colinas - TO 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADOS: Fabiano Ferrari Lenci e Outros 
AGRAVADO: DANVESIL REPRESENTAÇÕES LTDA. 
RELATOR: Desembargador MOURA FILHO 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MOURA FILHO – Relator, ficam 
as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-
se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo 
BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO N. 82627-8/06, aforada pelo Banco-agravante em desfavor de DANVESIL 
REPRESENTAÇÕES LTDA, ora Agravado, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Colinas-TO. A decisão vergastada, fls. 31/32, deferiu a liminar almejada 
através da ação epigrafada para determinar a busca e apreensão do veículo marca FIAT, 
modelo UNO MILLE FIRE, ano 2001, cor branca, chassi n. 9BD15802524310692, placa 
GYB 2149, objeto de contrato de alienação fiduciária, depositando-a nas mãos do Banco-
agravante, com a ressalva de que o mesmo deve permanecer na Comarca até o 
julgamento final. Alega o Banco-agravante que ao proibir a retirada do veículo daquela 
Comarca sem prévia autorização, a magistrada acabou por afrontar o direito de 
propriedade do credor (dispor da coisa). Requer o Credor-agravante, em síntese, a 
reforma da decisão para que em cinco dias seja consolidada sua posse e propriedade em 
suas mãos, podendo este alienar o bem independentemente de manifestação jurisdicional. 
Sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, 
consubstanciando-se o fumus boni juris no direito amparado na Lei 10.931/04 que alterou 
o Dec-lei 911/69; e o periculum in mora no fato de que a morosidade no julgamento dos 
processos gera despesa e deteriorização do bem, que quando finalmente vier a ser 
autorizado para a venda, o valor apurado não será suficiente para cobrir os débitos. 
Colaciona os documentos de fls. 13/37. Distribuídos, vieram-me os presentes autos ao 
relato, por sorteio, oportunidade em que deferi o efeito suspensivo (fls. 41/42). Informações 
da Juíza a quo acostadas às fls. 45. Certidão às fls. 47, informando que transcorreu in 
albis o prazo para o Agravado apresentar as contra-razões. É o relatório. Este agravo de 
instrumento há que ser extinto sem julgamento de mérito, em razão de não mais subsistir o 
objeto impulsionador da presente irresignação Conforme informação prestada pela 
magistrada a quo, fls. 45, o prazo para contestação e purgação da mora passou in albis, 
pelo que foi julgada antecipadamente a lide e o pedido julgado procedente. Em face disso, 
o presente agravo perdeu o seu objeto, restando evidente a sua prejudicialidade. Diante do 
exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, redação de acordo com a Lei 
9.756/98, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento epigrafado por prejudicado, 
ante a perda de seu objeto. Cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE. P.R.I. 
Palmas-TO, 15 de março de 2007.(a) Desembargador MOURA FILHO – Relator”. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 6223 (07/0054442-9) 
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI  
REFERENTE: Ação de Embargos do Devedor nº 2561/05, da 3ª Vara Cível 
APELANTES: MARILIA VIEIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: Braulio Glória de Araújo 
APELADOS: DONIZETTI MARTINS GONÇALVES 
ADVOGADO: Gilmara da Penha Araújo 
RELATOR: Desembargador ANTÔNIO FÉLIX 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator, ficam 
as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Aos 13 
(treze) dias do mês de março de 2007, às 8:30 hs, em audiência designada pelo Exmo. Sr. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX compareceram a este Gabinete, pela segunda vez, as 
partes, acompanhadas de seus respectivos advogados, que acordaram o que segue: A 
Apelante dará em forma de pagamento, 30 lotes urbanos situados no loteamento Cidade 
Industrial na cidade de Gurupi, adquiridos pela empresa Bom Sucesso Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, compostos pelos lotes de 01 a 30, da quadra 76, com área total de 
11.160 (onze mil cento e sessenta) metros quadrados. O apelado assume os impostos e 
ônus de transferências até a presente data. Um veículo marca Fiat Palio ED, ano 1997/98, 
cor branca, Placa KDJ 9451, chasis nº 9BD178016VO529576, de propriedade da 
Apelante, será repassado para o Apelado, nesta data, nas condições de uso e 
funcionamento em que se encontra. A renúncia da ação indenizatória nº 5515/01 que se 
encontra na fase de execução proposta por JASLENE VIEIRA DE OLIVEIRA 
VASCONCELOS, filha da Apelante, em desfavor do Apelado, no valor de 
aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual deverá ser extinta. As partes 
acordam ainda, em margear, na Fazenda Santa Helena, de propriedade da Apelante, a 
cerca que se encontra do lado esquerdo, até a chegada na propriedade do Apelado, 
constando ainda que o Apelado fará um corredor de passagem, bem como após realizada 
a passagem acima, deverá ser fechada a atual passagem. As partes ficarão responsáveis 
pelos ônus de seus respectivos advogados. Nesta oportunidade, a Apelante requer a 
isenção do pagamento das custas judiciais, uma vez que os tributos dos imóveis acima 
citados se encontram com mais de sete anos de atraso e a mesma se encontra em 
dificuldade financeira para arcar com o ônus. Defiro a pretensão da Apelante, com relação 
a isenção de custas. O acordo atende as exigências legais. Isto posto, nos termos do 
artigo 842 do Código Civil, HOMOLOGO o presente acordo, conforme as condições acima 
fixadas para que surta os seus jurídicos efeitos e, conseqüentemente, declaro extinto o 
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III do Código de 
Processo Civil. Dou a presente por publicada e as partes por intimadas. Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 13 de março de 2007. MARILIA VIEIRA DE 
OLIVEIRA  - Apelante, BRAULIO GLÓRIA DE ARAÚJO - Advogado Apelante, DONIZETTI 
MARTINS GONÇALVES – Apelado, GILMARA DA PENHA ARAÚJO - Advogada Apelado, 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – RELATOR”. 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 6835 
(06/0051789-6) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes 
com Pedido de Antecipação de Tutela nº 6165/05, da 1ª Vara Cível da Comarca de Gurupi 
- TO 
AGRAVANTE: TOCANTINS CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. 
ADVOGADOS: Albery Cesar de Oliveira e Outros 
AGRAVADOS: JOSÉ MILTON SANTIAGO DOS SANTOS E OUTRA 
ADVOGADOS: Márcio Alves Figueiredo e Outro 
RELATOR: Desembargador ANTÔNIO FÉLIX 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator, ficam 
as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “Os 
embargos foram opostos sob a alegação de omissão no acórdão de fls. 117/123, visando 
efeitos modificadores da decisão embargada. A jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça recomenda que nos embargos com pedido de efeitos modificativos, em atenção ao 
princípio do contraditório, seja ouvida  a parte contrária. Desta forma, INTIME-SE a 
embargada para, querendo, contra-arrazoar, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. 
Intimem-se. Cumpra-se. Palmas – TO, 13 de março de 2007. (a) Desembargador 
ANTÔNIO FÉLIX – Relator”.  
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7107 (07/0055078-0) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação de Reparação de Danos nº 7722/06, da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Gurupi - TO 
AGRAVANTE: COLEMAR RODRIGUES DE CERQUEIRA, REPRESENTADO POR 
RICARDO RODRIGUES DE CERQUEIRA 
ADVOGADOS: Mário Antônio Silva Camargos e Outras 
AGRAVADA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA CERQUEIRA 
RELATOR: Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR – 
Relator, ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte 
DECISÃO: “Tratam os presentes autos sobre Agravo de Instrumento interposto por 
Colemar Rodrigues de Cerqueira, já qualificado nos autos, representado por Ricardo 
Rodrigues de Cerqueira, através de seus advogados, em face de Maria da Conceição 
de Almeida Cerqueira, por não estar de acordo com a decisão proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi. Aduz que o Magistrado a quo, após 
conceder a assistência judiciária gratuita, exarou decisão revogando o benefício da 
gratuidade da justiça e assinalou o prazo de 30 (trinta) dias para a realização do 
preparo, sob pena de não o fazendo cancelar-se a distribuição do feito originário. 
Assevera que nunca negou possuir um patrimônio razoável, tanto que aforou a 
demanda para se ver ressarcido de uma elevada importância, em torno de 
R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), que poderá atingir a cifra em torno de 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), tudo por culpa e responsabilidade de sua 
anterior Curadora, ora Agravada. Informa que, pelo desleixo de sua curadora, não 
pode valer-se de seu patrimônio, que atualmente encontra-se em fase de 
recuperação, dispondo, outrossim, para fazer face as suas despesas, dentre as quais 
se inclui a reconstrução da sua propriedade imóvel rural, de um salário de 
aposentadoria por invalidez no importe de R$1.187,56 (um mil cento e oitenta e sete 
reais e cinqüenta e seis centavos), que, conforme afirma, a toda evidência não dá 
para satisfazer nem ao pagamento das custas e muito menos da taxa judiciária. 
Colaciona posicionamento jurisprudencial referente à gratuidade da justiça, dentre os 
quais se incluem julgados desta Corte Estadual de Justiça, buscando respaldar suas 
argumentações. Ao final, requer a concessão da liminar no sentido de se determinar a 
suspensão da decisão recorrida para que seja-lhe concedida a assistência judiciária 
gratuita, ou, alternativamente, para que o preparo processual seja feito ao final da 
demanda, possibilitando-lhe reaver em juízo os danos causados pela sua anterior 
curadora, ora agravada. Às fls. 13/31, juntou-se os documentos atinentes feito. Os 
autos vieram conclusos às fls. 35. Decido. O Recurso é próprio e tempestivo, 
preenchendo todos os requisitos de admissibilidade (arts. 524 e 525, do CPC), 
merecendo, por isso, ser apreciado. No que diz respeito à atribuição de efeito 
suspensivo ao agravo, com fulcro no artigo 527, inciso III, do Código de Processo 
Civil, combinado com o artigo suso mencionado, cabe salientar que a concessão de 
tal medida tem caráter excepcional; é cabível apenas nas hipóteses de prisão civil, 
adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em 
outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, desde que 
haja relevante fundamentação. Sem a caracterização de uma dessas situações, 
descabida é a suspensão dos efeitos da decisão a quo. No caso em exame, o 
Agravante alega que ao decidir pela revogação da gratuidade da justiça, o Magistrado 
a quo criou-lhe obstáculo, e que a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida 
é o único remédio de que dispõe para evitar que sofra lesão irreparável, bem como 
afronta ao seu direito ao livre acesso à justiça, garantido constitucionalmente. 
Contudo, em que pese as assertivas do Agravante, quanto ao pedido de assistência 
judiciária gratuita em exame, estou que, conforme a legislação pertinente à matéria, o 
Julgador, pelo simples fato de se ter requerido a assistência judiciária gratuita, através 
de declaração, conforme prevê a legislação, não fica adstrito a sua concessão, uma 
vez que não se trata de benefício amplo e absoluto. Nesse sentido, o Superior 
Tribunal de Justiça, assim tem se manifestado, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. REEXAME DE 
PROVAS. SÚMULA 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. I. É entendimento desta Corte que 
"pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, 
mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições de 
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de 
sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4º), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a 
pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para isso (art. 5º)" (AgRgAg nº 
216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
DJ de 15/5/2000). II. "Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, 
nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a 
fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária." 
(AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori 
Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005). III. Se o Tribunal de origem reconheceu que o 
agravante não se enquadra na situação de pobreza, a pretensão deduzida no recurso 
especial implica no reexame da matéria fática, não podendo o mesmo ser admitido, 
nos termos da Súmula n. 07/STJ. IV. Agravo improvido”. (STJ - AgRg no Ag 
714359/SP - Relator(a): Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR - Órgão Julgador: T4 - 
QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 06/06/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 
07.08.2006 p. 231). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MÉDICO. DETERMINAÇÃO FEITA 
PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. - O 
benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz à 
concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 
atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa 
pobre. Recurso especial não conhecido”. (STJ - REsp 604425/SP - Relator(a): Ministro 
BARROS MONTEIRO - Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 
07/02/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 10.04.2006 p. 198). Compulsando o 
presente caderno processual, verifico ter, o Magistrado prolator da decisão, agido, 
prima facie, com acerto, mormente do contexto dos autos e do valor que envolve o 
litígio. Assim, considerando toda a exposição acima, hei por não acolher o pedido 
formulado na peça inaugural do presente recurso, feito no sentido de se suspender a 
decisão recorrida e se conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 
Agravante. Requisitem-se informações ao MM. Juiz de Direito da 2º Vara Cível da 
Comarca de Gurupi, acerca da demanda, no prazo de 10 (dez) dias. Nos termos do 
artigo 527, inciso V, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para, 
querendo, oferecer resposta ao recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias, 

facultando-se-lhe a juntada de cópias das peças que entender convenientes, 
devidamente autenticadas. Prestadas ou não as informações, de acordo com o artigo 
527, inciso VI, do CPC, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça, e, após, 
volvam-se-me conclusos os presentes autos. Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Palmas, 16 de março de 2007. Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR – 
Relator”. 
 
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1604 (07/0054907-2) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação Indenizatória c/c Devolução de Quantias Pagas e Perdas e Danos 
Materiais e Morais nº 4509/04, da 2ª  Vara Cível da Comarca de Araguaína - TO 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A. 
ADVOGADO: Pedro Carvalho Martins 
REQUERIDO: ANTÔNIO CONCEIÇÃO CUNHA FILHO 
ADVOGADO: Aldo José Pereira 
RELATOR: Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JUNIOR 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JUNIOR – 
Relator em, ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da 
seguinte DECISÃO: “Tratam os presentes autos sobre AÇÃO RESCISÓRIA, proposta 
pelo Banco do Brasil S/A, Sociedade de Economia Mista, contra Antônio Conceição 
Cunha, ambos devidamente qualificados na exordial, com pedido de tutela 
antecipatória, nos termos do art. 273, Caput, e § 7º do C.P.C, visando obstaculizar de 
imediato a suspensão da Execução de Sentença (processo de nº 2006.0002.1224-
5/0), proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína TO. 
Enfatiza inicialmente que o ora requerido havia ajuizado Ação Indenizatória c.c. 
Devolução de Quantias Pagas e Perdas e Danos Materiais e Morais, contra o ora 
requerente, posto ter adquirido nos idos do ano de 1990, seguro Ouro Vida, cujo valor 
era debitado mensalmente em sua conta corrente e montava o importe de R$ 143,55). 
Referido instrumento, lhe assegurava cobertura por morte natural, acidental em dobro, 
invalidez permanente, total e parcial, inclusive por doença, sem alteração de valores 
dos prêmios mensais, em razão de mudança de faixa etária. Transcorrido mais de 
uma década, foi ele surpreendido com a comunicação da substituição de sua apólice 
por outra da mesma empresa (Aliança do Brasil – Companhia de Seguros), 
denominado Plano Ouro Vida Grupo Especial, quando, findo o prazo estipulado no 
instrumento anteriormente firmado pelos interessados (março/2003). Não assentindo a 
mudança que lhe fora ofertada protocolou correspondência junto a Agencia do Banco, 
desautorizando novos débitos em sua conta corrente, enquanto não forem 
restabelecidas as condições originais contratadas, ou seja, solicita o restabelecimento 
do plano anteriormente firmado (Ouro Vida). Em resposta a esta correspondência, 
recebeu uma outra lhe noticiando que a não autorização do débito do novo seguro, 
levaria o seu cancelamento. Sob esses fundamentos requereu a condenação do 
banco, caso não quisesse restabelecer o seguro Ouro Vida a devolver-lhe tudo quanto 
pagou a título deste, devidamente corrigidos; Indenização pela perda de direitos 
atuariais na contratação de novo seguro em razão do tempo decorrido; Danos morais 
a serem arbitrados pelo juiz; Pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, estes calculados na base de 20% sobre o valor total da condenação e 
demais cominações legais. Devidamente citado o banco contestou o feito argüindo 
preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou que não patrocinava nem 
garantia o produto, o mesmo era vendido em troca de comissões. Não participou da 
alteração do plano e a substituição do seguro foi designada pela Companhia de 
Seguros Aliança do Brasil. Requereu acolhida da preliminar para declarar extinto o 
feito sem julgamento do mérito e não verificado este entendimento, fosse julgada 
totalmente improcedente, para condenar o réu ao pagamento das custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Levado à conclusão, o juiz 
indeferiu o pedido de denunciação a lide, e a ação foi julgada parcialmente 
procedente, para condenar o Banco do Brasil a pagar a título de danos materiais ao 
réu, a quantia equivalente ao capital segurado por morte acidental vigente no mês de 
fevereiro de 2002, ou seja, a quantia de R$ 365.363,00; Condenou, ainda, o Banco ao 
pagamento de R$ 87.500,00 a título de danos morais; Devolução das parcelas 
lançadas a débito na conta corrente do réu a partir de abril/2003 e, por fim, determinou 
que as atualizações e correções das condenações, fossem feitas tendo por base o 
índice de variação do IGP-M. Intimado da decisão proferida pelo juiz daquela Vara, o 
Banco deixou transcorrer “in Albis” o prazo para interposição de recurso. Desta feita, 
com base no que dispõe o art. 485, incisos V e IX do CPC, busca o restabelecimento 
das normas legais e constitucionais violadas, vez que está em andamento a execução 
da sentença e a decisão rescindenda monta o valor total de R$ 1.390.446,70, 
encontrando-se em franco andamento junto àquela Vara Cível. Passo a decidir. A 
inicial preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual merece acolhida. O 
pedido de tutela antecipada atende ao disposto no art. 488 do CPC. No que diz 
respeito à matéria em apreço, vejo que o grande cerne em torno da questão poderia 
gira em torno da redação do art. 489 do CPC: "A ação rescisória não suspende a 
execução da sentença rescindenda". Durante muito tempo, fazia-se a interpretação 
literal desse artigo, ou seja, a jurisprudência e a doutrina, entendiam ser impossível a 
concessão das tutelas de urgência nas ações rescisórias. Pouco a pouco, várias 
decisões vieram surgindo em sentido oposto, ou seja, admitindo as medidas 
cautelares inominadas para atribuir efeito suspensivo à sentença rescindenda. Como 
afirma Humberto Theodoro Júnior. "Em caso de gravidade acentuada, e de manifesta 
relevância da pretensão de rescindir a sentença contaminada por ilegalidade, a 
jurisprudência tem admitido, com acerto, medida cautelar com fito de suspender, 
liminarmente, a exeqüibilidade do julgado rescindendo. A partir, porém, da Lei 
8.952/94, a medida adequada para se obter dita suspensão, quando presentes os 
requisitos do art. 273 do CPC, é a antecipação de tutela”. Tornou-se, enfim, pacífico 
que a sentença, por se revestir da autoridade da coisa julgada, não gera efeitos 
imunes às medidas preventivas manejáveis em torno da ação rescisória. Como 
podemos ver, com a reforma processual realizada pela Lei 8.952/94, passou a ser 
utilizada, com fim de suspender a execução da sentença rescindenda, quebrando, 
assim, a regra expressa no art. 489 do CPC, o instituto da antecipação da tutela. 
Apesar da força de que é dotada a coisa julgada, não se pode usar o argumento da 
intangibilidade, já que o próprio ordenamento dá o direito à ação rescisória. Esta é, 
então, uma ação como qualquer outra. Há nela uma lide e o autor busca cassar a 
sentença viciada. Sendo assim, não há como se negar a possibilidade do uso das 
chamadas tutelas de urgência. Caso, contrário, estar-se-ia negando um pleno acesso 
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à ordem jurídica justa, onde, está incluída a efetividade e a tempestividade. Não seria 
justo, então, interpretar o art. 489 do CPC de forma literal e não suspender a sentença 
rescindenda, mesmo que houvesse um vício capaz de tornar impossível a prestação 
do provimento final. Entendermos desta forma seria verdadeira violação aos direitos 
fundamentais previstos na Constituição Federal, que protegem a efetividade da 
prestação jurisdicional. Resta-nos, agora, analisar qual a tutela de urgência mais 
adequada para a suspensão da decisão rescindenda: a medida cautelar ou a 
antecipação da tutela. O pedido principal da ação rescisória é a cassação da sentença 
rescindenda. Quando há uma situação de urgência que pode deixar esse pedido principal 
prejudicado o Tribunal pode determinar, a pedido da parte, a suspensão da sentença 
rescindenda. Não há dúvida de que tal medida trata-se de uma antecipação do pedido 
principal, ou seja, o instrumento cabível é a antecipação de tutela. Outra observação que 
não posso deixar de olvidar, e isso me leva a crer que a concessão do pedido de tutela 
antecipada se faz necessária, é o fato de a priori, vislumbrar a disparidade daquilo que foi 
pedido pelo autor daquela ação, e a sentença proferida pelo magistrado, quando observo 
que este conferiu àquele, em seu “decisum” direito não postulado. A exemplo disso, vejo 
que o Banco do Brasil, foi condenado ao pagamento à titulo de danos materiais a quantia 
equivalente ao capital segurado por morte acidental, vigente no mês de fevereiro de 2002, 
valendo lembrar, que sobre este incidirá atualização e correção monetária tendo como 
base o índice de variação do IGP-M. Tem-se aqui por óbvio, uma decisão “extra-petita” 
Nossos Tribunais tem assim entendido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 
TUTELA ANTECIPADA. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 273 E 489, DO 
CPC. 1. Revela-se cabível a antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória 
objetivando suspender a execução do acórdão  rescindendo, desde que presentes os 
requisitos do art. 273, do CPC, mercê do disposto no art. 489, do mesmo diploma legal. 2. 
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AGRAR 2995 / RS, Rel. Min. GILSON DIPP, 
Terceira Seção, DJ de 19/04/2004; AGRAR 1423. Diante da iminência de se proceder a 
penhora dos valores no bojo daquela ação de execução, e ver agravada a situação do 
autor desta, com o exeqüente procedendo o levantamento do valor que é bastante elevado 
em seu favor, e certamente possibilitando, existir dano irreparável ou de difícil reparação, 
não vislumbro outra possibilidade, senão, a de conferir a Tutela Antecipada a autora da 
presente demanda, nos termos do art. 273, Caput e § 7, do CPC, determinando, de 
imediato, a suspensão da Execução de Sentença que se processa junto à 2ª Vara Cível da 
Comarca de Araguaína, processo de nº 2006.0002.1224-5/0, até final decisão da presente 
ação. Determino, por conseguinte, a citação do Sr. Antônio Conceição Cunha Filho, 
requerido nesta Ação, para querendo, no prazo legal, ofereça sua contestação. Conforme 
comando do art. 82, III, do CPC, dê-se ciência ao Procurador Geral de Justiça, para 
manifestar-se na presente ação. Cumpra-se. Palmas/TO, 13 de março de 2007. (a) Juiz 
JOSÉ RIBAMR MENDES JUNIOR – Relator.” 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7086 (07/0054750-9) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada nº 7799/07, da 2ª 
Vara Cível da Comarca de Gurupi - TO 
AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A 
ADVOGADOS: Marinólia Dias dos Reis e Outros 
AGRAVADO: ELOÍSIO GOMES DE SOUZA REPRESENTADO POR SUA MÃE MARIA 
JOSÉ GOMES DE SOUSA 
ADVOGADOS: Márcio Alves Figueiredo e Outro 
RELATOR: Desembargador ANTÔNIO FÉLIX 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator, ficam 
as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-
se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA EXCELSIOR SEGUROS S/A., 
contra decisão do Juiz de Direito da  2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi-TO, que 
concedeu antecipação de tutela na Ação de Cobrança de Seguro – DPVAT, que lhe move 
ELOÍSIO GOMES DE SOUZA, representado por sua mãe, MARIA JOSÉ GOMES DE 
SOUSA, determinando o pagamento da verba referente ao seguro, DPVAT, e estipulando 
multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), acaso o valor respectivo não seja depositado 
no prazo de 10 (dez) dias. Aduz o Agravante que o insigne julgador equivocou-se ao 
conceder a antecipação de tutela, vez que a liberação do pagamento do valor indenizatório 
correspondente ao DEPVAT é determinada pelo Ministério Público, e, que este exigiu o 
Termo de Tutela Definitiva, obstando, assim, o pagamento da verba indenizatória 
requerida. Alega que ocorreu o periculum in mora e o fumus boni iuris e que a decisão 
prolatada pelo Juízo a quo feriu o princípio constitucional da ampla defesa, do 
contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, que deve ser 
afastado por esta Augusta Corte. Pugnou pela concessão da suspensividade da decisão 
agravada e, ao final, pela cassação desta. À exordial, juntou os documentos de fls.12/58. É 
a síntese do relatório. DECIDO Conheço do recurso, todavia o recebo na modalidade de 
RETIDO, pelas razões a seguir expostas. No caso sob apreciação, o Agravante não 
demonstrou os requisitos da urgência da provisão jurisdicional que ensejam o agravo na 
modalidade por instrumento, pois, a concessão da liminar pleiteada, determinando o 
pagamento indenizatório do seguro DPVAT, apenas garante ao Agravado o direito ao 
sustento material, vez que o mesmo se encontra incapacitado, portanto, o seguro assume 
assim, o caráter alimentar, sem o qual este sim, acaso tivesse que aguardar o provimento 
definitivo da ação para receber a parcela requerida, correria o risco de sofrer danos grave 
ou de difícil reparação. Dispõe o art. 527, do CPC, consoante nova redação dada pela Lei 
nº 11.187, de 19.11.05, em vigor a partir do dia 19.01.06. “Art. 527 – Recebido o agravo de 
instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o Relator: I - (omissis) II -converterá o 
agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de 
causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da 
apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, mandando remeter os 
autos ao juiz da causa.” Em face do exposto, com fundamento no art. 527, II, do CPC, e 
pelas razões expostas, converto o presente Agravo de Instrumento em Agravo RETIDO e, 
por conseqüência, determino a remessa dos autos ao Juízo monocrático, para serem 
apensados aos autos da ação principal. Palmas, 14 de março de 2007. Intimem-se. 
Publique-se. Cumpra-se. (a) Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator”. 
 
APELAÇÃO CÍVEL  Nº 5562 (06/0049666-0) 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS  
REFERENTE: Ação Cautelar Inominada nº 1782-7/05, da 5ª Vara Cível 
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA 
ADVOGADOS: Maurício Cordenonzi e Outros 

APELADO: VITURINO DE SOUSA LIMA 
ADVOGADOS: Sílvio Alves Nascimento e Outros 
RELATOR: Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR – 
Relator, ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS do seguinte 
DESPACHO: “Trata-se de Recurso  de Apelação Cível interposto pelo Banco da Amazônia 
S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Palmas, que 
julgou parcialmente procedente a Ação Cautelar Inominada, proposta por Viturino de 
Sousa Lima. Considerando que o valor atribuído à causa foi de R$ 65.864,92 (sessenta e 
cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme se 
verifica às folhas 37/38 dos autos, e que o Apelante ao interpor o presente recurso  e 
realizar o seu preparo, o fez considerando como valor da causa o montante de R$ 
1.000,00 ( um mil reais), acuso a sua insuficiência. Dessa forma, nos termos do artigo 511, 
§ 2º, do Código de Processo Civil determino a intimação do Apelante para que, no prazo 
de 05 (cinco) dias, providencie a complementação do preparo, sob pena de deserção do 
presente recurso apelatório. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 14 de março de 
2007. (a) Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR – Relator”. 
 
APELAÇÃO CÍVEL  Nº 5338 (06/0047424-0) 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS  
REFERENTE: Mandado de Segurança nº 4994-1/04, da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas 
e Registros Públicos 
APELANTE: BRASIL TELECOM S/A 
ADVOGADOS: Daniel Almeida Vaz e Outros 
APELADO: DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DE PALMAS - TO 
RELATOR: Desembargador MOURA FILHO 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MOURA FILHO – Relator, ficam 
as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “Com 
a prolação do voto (fls. 424/429) e do acórdão de fls. 438/439, cuja publicação foi realizada 
no Diário da Justiça nº 1657, de 23/01/2007, encerrou-se o ofício jurisdicional deste 
Relator. Por esta razão, entendo que o pedido formulado pela apelante às fls. 450/452 
deverá ser submetido ao Presidente do Órgão julgador para análise. P.R.I. Palmas-TO, 15 
de março de 2007. (a) Desembargador MOURA FILHO – Relator”. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7112 (07/0055112-3) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação Declaratória nº 10794-0/05, da 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas - 
TO 
AGRAVANTE: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO - CELSP 
ADVOGADOS: Marcelo Azevedo dos Santos e Outro 
AGRAVADOS: CHRISTOPHER GUERRA DE AGUIAR ZINK E OUTRA 
ADVOGADOS: Osmarino José de Melo e Outro 
RELATOR: Desembargador MOURA FILHO 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MOURA FILHO – Relator, ficam 
as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-
se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 
COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERADA DE SÃO PAULO - CELSP, contra a decisão 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, nos autos 
da Ação Declaratória de Nº 2005.0001.0794-0/0, que recebeu o recurso de apelação 
interposto pela agravada somente no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 520, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. A agravante pretende obter efeito suspensivo à 
apelação por ela interposta sob o argumento de que neste caso não pode ser aplicado o 
inciso mencionado na decisão, eis que a sentença de mérito foi proferida na ação 
declaratória e não na ação cautelar. Pleiteia, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão 
recorrida, e, por conseguinte, o recebimento do apelo também no efeito suspensivo. No 
mérito, pugna pela manutenção da liminar. Juntou os documentos de fls. 14/84. Em 
síntese, é o relatório. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a antecipação da 
tutela recursal, com base no art. 527, III, c/c art. 558 do CPC, têm caráter excepcional, e 
são cabíveis apenas nas hipóteses de prisão civil, adjudicação, remição de bens, 
levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa resultar 
lesão grave e de difícil reparação, desde que relevante a fundamentação. Pretende a 
agravante obstar os efeitos da decisão recorrida (fls. 51) para atribuir efeito suspensivo ao 
recurso de apelação que interpôs contra sentença que julgou procedente a ação 
declaratória interposta pelos agravados, garantindo aos recorridos a exclusividade e 
continuidade na prestação de serviços de lanchonete, restaurante, extração de fotocópias 
e outros serviços previstos no contrato firmado entre as partes. Da análise preliminar 
destes autos, verifico que a agravante logrou demonstrar a presença do requisito relevante 
fundamentação, eis que esta lide não se enquadra na hipótese do inciso IV, do artigo 520, 
do Código de Processo Civil, que assim determina que a apelação será recebida somente 
no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: “decidir o processo cautelar”. 
Ora, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, na sentença de mérito proferida na 
ação declaratória, confirmou “a decisão proferida a folhas 108 dos autos do processo da 
ação cautelar (número 2005.0001.0795-8/0)”. Desta forma, julgou conjuntamente as 
ações, razão pela qual, à ação declaratória deve ser aplicado efeito suspensivo e 
devolutivo, pois o efeito meramente devolutivo, nos termos do artigo 520, IV, do CPC, deve 
ser aplicado somente na ação cautelar. Nesse sentido, cumpre colacionar o seguinte 
julgado: “Se a sentença decide, ao mesmo tempo, a ação cautelar e a principal, a 
apelação suspenderá os efeitos da decisão relativa à ação principal e terá eficácia 
meramente devolutiva no que respeita ao processo cautelar” (STJ, 1ª Turma, Resp 
297.426-PR, Rel. Min., Humberto Gomes de Barros, j. 13.08.02, deram provimento, v.u., 
DJU 16.9.02, p. 145). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito 
suspensivo almejado pela agravante. COMUNIQUE-SE, incontinenti, o teor desta decisão 
ao Juiz a quo. REQUISITEM-SE informações ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas-TO, acerca da demanda, no prazo de 10 (dez) dias. Nos termos do 
art. 527, inciso V, do Código de Processo Civil, redação de acordo com a Lei 10.352/2001, 
INTIMEM-SE os agravados para, querendo, oferecerem resposta ao recurso interposto, no 
prazo de 10 (dez) dias, facultando-se-lhes a juntada de cópias das peças que entenderem 
convenientes. P.R.I.C. Palmas-TO, 15 de março de 2007. (a) Desembargador MOURA 
FILHO – Relator”. 
 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 6080 (06/0053042-6) 
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI - TO  
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REFERENTE: Ação de Execução de Pré-Executividade Fundada em Inexibilidade de 
Certidão da Dívida Ativa nº 207/05, da Vara dos Feitos das Faz. e Reg. Públicos 
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. EST.: Procurador Geral do Estado 
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FL. 385 
APELADO: CARDOSO E MATOS LTDA. 
ADVOGADO: Romeu Eli Vieira Cavalcante 
RELATOR: Juiz  SÂNDALO BUENO DO NASCIMENTO 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz SÂNDALO BUENO DO NASCIMENTO – Relator, ficam 
as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “ESTADO DO 
TOCANTINS interpõe Embargos de Declaração contra o acórdão de fls. 385, que negou provimento 
ao recurso de Apelação Cível no 6080/06. Conforme dispõe o artigo 536 do Código de Processo 
Civil, os Embargos de Declaração devem ser opostos em 05 (cinco) dias, tendo o ora Embargante 
prazo em dobro, a teor do artigo 188 do mesmo Diploma Legal. “In casu”, segundo se extrai da 
certidão de fls. 388v, o Embargante foi intimado do acórdão embargado, na pessoa da Procuradora 
Geral do Estado em substituição, em 06/02/2007 (terça-feira). Assim, o prazo de 10 (dez) dias para a 
interposição do presente recurso se encerrou no dia 16/02/2007 (sexta-feira), sendo que os 
Embargos somente foram protocolados nesta Corte em 13/03/2007, ou seja, quase 01 (um) mês 
após o término do prazo legal. Cumpre ressaltar que os Embargos permanecem intempestivos, ainda 
que o prazo para a oposição do recurso tivesse começado a correr do dia em que o Procurador do 
Estado retirou os autos com carga (fls. 389), pois como tal ato se deu em 26/02/2007 (segunda-
feira), o prazo de 10 (dez) dias se encerraria em 08/03/2007 (quinta-feira), 05 (cinco) dias antes da 
efetiva data de interposição. Posto isso, não conheço dos presentes Embargos de Declaração, por 
serem manifestamente intempestivos. Publique-se, registre-se e intime-se.  Palmas –TO, 16 de 
março de 2007. (a) Juiz SÂNDALO BUENO DO NASCIMENTO – Relator”. 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7067 (07/0054594-8) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Exceção de Incompetência nº 2695/06, da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi - TO 
AGRAVANTE: CLASS VEÍCULOS LTDA. 
ADVOGADOS: Antonio Augusto Rosa Gilberti e Outro 
AGRAVADOS: TALES CYRÍACO MORAIS E OUTRA 
ADVOGADOS: Nivair Vieira Borges e Outros 
RELATOR: Desembargador MOURA FILHO 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MOURA FILHO – Relator, ficam as partes 
interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-se de AGRAVO 
REGIMENTAL, com pedido de reconsideração, interposto por CLASS VEÍCULOS LTDA contra a 
decisão proferida às fls. 25/29. Nesse decisório, com fulcro nos arts. 525, II e 557, caput, primeira 
parte, ambos do Código de Processo Civil, neguei seguimento ao agravo de instrumento epigrafado 
por inadmissível, haja vista que deficientemente instruído, pois desprovido de cópia dos atos 
constitutivos da empresa-agravante, documento este indispensável à verificação da legitimidade de 
sua representação processual. Neste agravo regimental (fls. 31/34), a agravante argumenta que 
referido documento foi apresentado em primeira instância, juntamente com a procuração, sem que 
houvesse qualquer questionamento pela parte contrária ou pelo Juiz singular acerca da legitimidade 
da recorrente, contudo, acostou aos autos cópia do contrato social (fls. 35/39). Encerra pugnando 
pela reconsideração da decisão regimentalmente agravada para que sejam apreciadas as razões do 
agravo de instrumento epigrafado, com o conseqüente deferimento “da liminar pleiteada”, ou, 
alternativamente, a submissão deste recurso ao órgão competente para julgamento. Em suma, é o 
relatório. Tempestivo o presente agravo, vez que interposto dentro do qüinqüídio legal previsto pelo 
art. 251, do Regimento Interno desta Corte. Com efeito, somente com a interposição do agravo 
regimental em apreço é que veio a estes autos cópia do contrato social da empresa-agravante (fls. 
35/39), documento este necessário à formação do instrumento, haja vista que comprovou a 
legitimidade do sócio-proprietário da empresa agravante para representá-la em juízo, validando, por 
conseguinte, o mandato procuratório acostado à fl.12. Assim, em face do pedido de reconsideração 
de fls. 31 e 34, após análise mais acurada destes autos, convenci-me de que os argumentos trazidos 
pela agravante, no que pertine à instrução do agravo de instrumento epigrafado, merecem guarida, 
razão porque, RECONSIDERO a decisão agravada (fls. 25/29), revogando-a para que este recurso 
tenha regular trâmite nesta Corte. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de 
atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLASS VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida nos 
autos da EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA Nº 2695/06, argüida pela empresa agravante, em trâmite 
perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi-TO. Referida Exceção fora ajuizada visando declarar 
o juízo acima citado incompetente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c 
Indenização por Perdas e Danos nº 2641/06, aforada pelos agravados em face da empresa-
agravante. Na decisão agravada, fls. 17/18, o Juiz singular julgou improcedente o pedido constante 
da Exceção em epígrafe e manteve a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi-
TO para processar e julgar a ação indenizatória em comento. Em seu arrazoado recursal a agravante 
reforça a tese, julgada improcedente pelo magistrado a quo, de que o foro competente para 
julgamento da aludida ação seria o da Comarca de Goiânia-GO, lugar onde fica a sede da empresa e 
o lugar do ato ou fato para a reparação de dano, nos termos do art. 100, IV, “a” e V, “a”, do CPC, 
dispositivo este que entende deve ser aplicado no caso em apreço, motivo pelo qual a decisão 
agravada deverá ser reformada. Discorda da condenação em honorários de advogado, sob a 
alegação de que em processo incidente não são cabíveis honorários, mas apenas despesas 
processuais. Argumenta que mesmo que fossem cabíveis honorários, ainda assim o montante se 
mostra excessivo, haja vista que não houve qualquer circunstância relevante a valorizar o serviço 
prestado pelo advogado dos agravados. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários à 
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo que o fumus boni iuris estaria respaldado nas 
disposições contidas no art. 100 do CPC e na inexistência de fundamentação legal para a 
condenação em honorários. Já o periculum in mora, consistiria no fato de que a “continuidade do 
feito com a conseqüente prorrogação da competência ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Gurupi que proferirá atos ou mesmo decisões que posteriormente poderão ser anulados caso o 
Tribunal de Justiça reforme a decisão monocrática no mérito” (fl. 04). Colaciona jurisprudências 
abonadoras de sua tese, no que tange à competência em casos semelhantes ao em apreço e à 
impossibilidade de condenação em honorários na exceção de incompetência. Arremata pugnando 
pela atribuição de efeito suspensivo a este agravo. No mérito pleiteia o provimento do presente 
recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja declinada a competência para 
julgamento da ação epigrafada a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO. A inicial do 
recurso veio instruída com os documentos de fls. 09/21, inclusive o comprovante de pagamento do 
respectivo preparo. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a antecipação da tutela recursal, 
com espeque no art. 527, III, c/c art. 558 do CPC, têm caráter excepcional, e são cabíveis apenas 
nas hipóteses de prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução 
idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, desde que 

relevante a fundamentação. Sem a caracterização de uma dessas situações descabida é a 
suspensão dos efeitos da decisão a quo ou a antecipação da tutela recursal. Com efeito, a tese 
defendida pela empresa agravante no sentido de que, no caso em apreço, devem ser aplicadas as 
disposições contidas no art. 100, IV, “a” e V, “a”, do CPC, não me parece, a princípio, absoluta, haja 
vista que, não restou comprovado nos autos se a relação existente entre as partes não seria de 
consumo, pois sequer foi acostado ao processo cópia do contrato ou de qualquer outro documento 
firmado entre a recorrente e os recorridos, através do qual pudesse se aferir a veracidade dessa 
argumentação. Não bastasse isso, extrai-se da decisão que o magistrado a quo ao se valer das 
normas do Código de Defesa do Consumidor para definir a competência para processamento e 
julgamento da ação indenizatória em comento, com propriedade consignou: “que no caso em tela 
encontra-se patente a relação de consumo entre as partes, nos termos do parágrafo único do artigo 
2º e artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, os autores estão na relação como destinatário 
final da prestação de serviços e a demanda é a prestadora. Destarte, a regra a ser aplicada para 
definição da competência é a do artigo 101, I, do CDC (...)”. (sic, fl. 18) Diante do exposto, INDEFIRO 
o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado neste agravo. REQUISITEM-SE informações 
ao MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi-TO, acerca da demanda, no prazo de 
10 (dez) dias. Nos termos do art. 527, inciso V, do CPC, redação de acordo com a Lei 10.352/2001, 
INTIMEM-SE os agravados para, querendo, oferecerem resposta ao recurso interposto, no prazo de 
dez (10) dias, facultando-se-lhes a juntada de cópias das peças que entenderem convenientes. 
P.R.I.C. Palmas-TO, 15 de março de 2007. (a) Desembargador MOURA FILHO -  Relator”. 
 
MANDADO DE SEGURANÇA  Nº 3202 (05/0040275-2) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Ação Anulatória de Atos Jurídicos nº 
12802/04, da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína - TO 
IMPETRANTES: I. DE F. F. REPRESENTADA POR SUA MÃE M. A. S. DE F. E THIAGO DE FARIA 
FERREIRA 
ADVOGADO: Hélio Fábio Teixeira dos Santos Filho 
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA - TO 
LITISC. NEC.(S): FRANCISCA NAVA MADEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA 
ADVOGADOS: Cristiane Delfino Rodrigues Lins e Outro 
RELATOR: Desembargador MOURA FILHO 
 
 Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MOURA FILHO – Relator, ficam as partes 
interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “Com a prolação do voto 
(fls. 647/657) e do acórdão de fls. 659/660, cuja publicação foi realizada no Diário da Justiça nº 1660, 
de 26/01/2007, encerrou-se o ofício jurisdicional deste Relator. Por esta razão, o pedido de fls. 
697/699, formulado pelos impetrantes em atendimento ao despacho exarado à fl. 695, deverá ser 
submetido ao Presidente da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, a quem compete executar as decisões 
proferidas por aquele Órgão julgador (art. 10, I, RITJTO). P.R.I.C. Palmas-TO, 15 de março de 2007. 
(a) Desembargador MOURA FILHO – Relator”. 

Acórdãos 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5658 (06/0050635-5) 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO 
REFERENTE: Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária c/c Repetição de Indébito e 
Tutela Antecipada nº 5892/03, da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos. 
EMBARGANTE/APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC.(ª) ESTADO: PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO DE FLS. 857 
APELADA/APELANTE: EGESA ENGENHARIA S/A. 
ADVOGADOS: Adriano Guinzelli e Outros 
RELATOR: Desembargador ANTÔNIO FÉLIX 
 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU 
TODOS OS ASPECTOS DO RECURSO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU 
CONTRADIÇÃO - PRETENDIDA REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA DE FORMA 
FUNDAMENTADA-EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A via dos embargos de 
declaração é bastante estreita, sendo cabível que se a trilhe somente nos casos em que a decisão 
colegiada tenha incorrido nos vícios elencados taxativamente na norma legal. Não se destinam à 
rediscussão da matéria ventilada no julgado e nem a substituí-lo, ainda que visem ao 
prequestionamento. 
Embargos a que se nega provimento. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na 
Apelação Cível º5658/06 em que figura como Embargante FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL como 
Embargado ACÓRDÃO DE FLS. 857 – EGESA ENGENHARIA S/A, sob a presidência do 
Desembargador DANIEL NEGRY acordam os componentes da 1ª turma julgadora da 2ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins - 4ª sessão ordinária judicial -, conforme ata de 
julgamento, sessão do dia 31.01.2007, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao 
presente recurso, tudo nos termos do voto do Relator, o qual fica sendo parte integrante do presente. 
Participaram da sessão, acompanhando o voto do relator, o eminentes Desembargadores: DANIEL 
NEGRY – VOGAL. Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - VOGAL. Representou o Órgão de 
Cúpula Ministerial, o Excelentíssimo Procurador da Justiça Dr. MARCO ANTÔNIO ALVES 
BEZERRA. Palmas, 31 de janeiro de 2007. 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: DR. WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Decisão/Despacho 
Intimação às Partes 

 
HABEAS CORPUS N.º4617 (07/0055354-1) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: RODRIGO COELHO 
IMPETRADO: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARRAIAS-
TO 
PACIENTES: RAIMUNDO CRAVEIRO SILVA JÚNIOR E 
RAMONA ZORIO MORATO CARNEIRO 
ADVOGADO: Rodrigo Coelho 
RELATOR: Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
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 Por ordem do Excelentíssimo Juiz JOSÉ RIBAMAR Mendes júnior-Relator, ficam 
intimadas às partes interessadas nos autos acima epigrafa-dos, da decisão a seguir 
transcrita: “Rodrigo Coelho, brasileiro, advogado, inscrito na OAB-TO., sob o número 
1.931, impetra o presente Habeas Corpus, em favor de Raimundo Craveiro da Silva Júnior 
e Ramona Zorio Morato Carneiro, brasilei-ros, Auditores Fiscais, apontando como 
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Arraias. Aduz 
o Impetrante, que os Pacientes encontram-se na iminência de serem presos, 
temporariamente, pela suposta prá-tica de crimes contra ordem tributária, tipificados no art. 
2º da Lei 8.137/90, c/c arts. 288, 316, 316 § 2º, 317 e artigo 333, todos do Código Penal. 
Alega, o Impe-trante, o não cabimento da prisão temporária, eis que o Magistrado a quo, 
base-ou-se em elementos abstratos e genéricos, e, inexistindo os requisitos necessá-rios à 
decretação da prisão temporária. Ressalta serem os Pacientes portadores de boa conduta, 
residência fixa e trabalhos certos. Ao final, pleiteia a concessão liminar da ordem, 
expedindo o competente Salvo Conduto, em favor dos Pacien-tes. Às fls. 183, os autos 
vieram-me conclusos. É o relatório, resumidamente. De-cido. É pacífico, na doutrina e 
jurisprudência pátrias que, na análise inicial do Ha-beas Corpus, não se pode adentrar à 
seara meritória do pedido. Nesse ponto, ao compulsar o presente caderno processual, 
vislumbro, a priori, ter o Magistrado a quo agido corretamente, pois presentes os requisitos 
da prisão temporária, con-forme preceitua a Lei 7.960/89.Assim, em exame superficial, 
percebo não estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
Portanto, neste momento, entendo como temerária a concessão da liminar da ordem ora 
requerida, uma vez que a cautela recomenda o aguardo das informações a serem 
prestadas pela autoridade acoimada coatora, que, por estar mais próxima dos 
acontecimentos, poderá fornecer elementos suficientes para um julgamento es-treme de 
dúvidas. Posto isto, indefiro a liminar, determinando seja notificada a autoridade inquinada 
coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as in-formações de mister, e, após, 
colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Palmas, 21 de março de 2007.Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR-
Relator em substituição.”. 

Acórdãos 
                                          
HABEAS CORPUS Nº 4440 (06/0051918-0). 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSITÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: ROSANGELA BAZAIA. 
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS – 
TO. 
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA CAMPOS. 
ADVOGADOS: Mamed Francisco Abdalla e outros. 
PROCURADOR  
DE JUSTIÇA: JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR. 
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI. 
 
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA 
PRISÃO PREVENTIVA. FATOS DUVIDOSOS. PRIMARIEDADE E BONS 
ANTECEDENTES, AINDA QUE INSUFICIENTES A GARANTIR A LIBERDADE 
PROVISÓRIA, ESTA DEVE SER CONCEDIDA QUANDO NÃO MAIS SUBSISTENTES OS 
DEMAIS MOTIVOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. 1) A prisão preventiva deve subsistir enquanto se acha justificada em um 
de seus requisitos. 2) A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, por si só, 
não autorizam a liberdade provisória. Entretanto, não mais subsistindo os motivos da 
decretação da prisão preventiva, e, a par da insegurança quanto à materialidade e autoria, 
que a espécie apresenta, de mister é a sua concessão. 3) O trancamento da ação penal 
em sede habeas corpus, é medida de exceção, e, requer exame probatório aprofundado 
(não susceptível na via estreita do mandamus), que só admissível quando emerge dos 
autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a 
extinção da punibilidade, indemonstradas tais circunstâncias, inviável o trancamento 
deduzido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Desembargador Luiz Gadotti, a 1ª Câmara Criminal, 
deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, acolhendo o pronunciamento 
do presentante do Ministério Público nesta instância, concedeu ao paciente a almejada 
liberdade provisória. Por conseguinte, especa-se o competente Alvará de Soltura. 
Denegando em parte a presente ordem de habeas corpus, para indeferir o pedido de 
trancamento da ação penal. Votaram com o Relator: Desembargador Antônio Félix, 
Desembargador Moura Filho, Desembargador Daniel Negry e Desembargador Marco 
Villas Boas. Presente à sessão, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marco Antônio Alves 
Bezerra. Acórdão de 21 de novembro de 2006. 
 
HABEAS CORPUS - HC-4506/06 (06/0053383-2).  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
IMPETRANTE(S): CESANIO ROCHA BEZERRA.  
IMPETRADA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS - 
TO.  
PACIENTE(S): MARIA DE JESUS OLIVEIRA BRITO. 
ADVOGADO(S): Cesanio Rocha Bezerra.  
PROCURADOR 
DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI.  
 
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 12 DA LEI 6.368/76. FALTA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRIMARIEDADE E BONS 
ANTECEDENTES. 1) Decreto de prisão preventiva sucintamente fundamentado não 
contraria a norma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, até porque, decisão 
concisa não implica, necessariamente, em ausência de fundamentação. 2) Presentes os 
requisitos da prisão preventiva, constante do elenco previsto no art. 312 do Código de 
Processo Penal, e consoante exaustiva adequação jurídica pelo Magistrado a quo, o 
ergastulamento cautelar é a medida que se impõe. 3) A manutenção do Paciente, no 
ergástulo, ainda que seja ele primário, possuidor de bons antecedentes, ocupação e 
domicílio certos, não é passível de gerar constrangimento ilegal, nem afrontar os princípios 
constitucionais, mormente quando constatada a sua periculosidade na prática delitiva. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Desembargador Luiz Gadotti, a 1ª Câmara Criminal, 
deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, acolhendo o pronunciamento 
do representante do Ministério Público nesta instância, denegou, em definitivo, a ordem 
requerida. Ausência justificada do Desembargador Antônio Félix. Votaram, acompanhando 

o Relator: Desembargador Daniel Negry, Juiz Sândalo Bueno do Nascimento e Juiz José 
Ribamar Mendes Júnior. Presente à sessão, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marco 
Antonio Alves Bezerra. Acórdão de 23 de janeiro de 2007. 
 
HABEAS CORPUS - HC-4498/06 (06/0053182-1).  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
IMPETRANTE(S): FABRÍCIO FERNANDES DE OLIVEIRA.  
IMPETRADO: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA 
- TO.  
PACIENTE(S): GILVAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO E ADALTO DA SILVA. 
ADVOGADO(S): Fabrício Fernandes de Oliveira  e outros.  
PROCURADOR 
DE JUSTIÇA: Dr. ALCIR RAINERI FILHO. 
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI.  
 
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. 
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. 1) A alegação de ocorrência de causa 
excludente da antijuricidade, qual seja, a legítima defesa, induz exame probatório, não 
admitido na via eleita do habeas corpus. 2) A manutenção do Paciente, no ergástulo, ainda 
que seja ele primário, possuidor de bons antecedentes, ocupação e domicílio certos, não é 
passível de gerar constrangimento ilegal, nem afrontar os princípios constitucionais, 
mormente quando constatada a sua periculosidade na prática delitiva. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Desembargador Luiz Gadotti, a 1ª Câmara Criminal, 
deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, divergindo, em parte, do 
parecer Ministerial de Cúpula, conheceu parcialmente da presente impetração, naquilo em 
que tem como fundamento a primariedade e os bons antecedentes, para denegá-lo. 
Ausência justificada do Desembargador Antônio Félix. Votaram, acompanhando o Relator: 
Desembargador Daniel Negry, Juiz Sândalo Bueno do Nascimento e Juiz José Ribamar 
Mendes Júnior. Presente à sessão, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marco Antonio 
Alves Bezerra. Acórdão de 23 de janeiro de 2007. 
 
HABEAS CORPUS - HC-4544/07 (07/0053835-6).  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
IMPETRANTE(S): PAULO CÉSAR DE SOUZA E LUIZ RICARDO BORGES.  
IMPETRADA: JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE ITACAJÁ - TO.  
PACIENTE(S): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA E ADRIANA ALVES DOS SANTOS. 
ADVOGADO(S): Paulo César de Sousa e outro.  
PROCURADOR 
DE JUSTIÇA: Dr. MARCO ANTONIO ALVES BEZERRA (em substituição). 
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI. 
 
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 243 E 244-A DA LEI 8.069/90. 
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. 1) 
Decreto de prisão preventiva sucintamente fundamentado não contraria a norma do artigo 
93, inciso IX, da Constituição Federal, até porque, decisão concisa não implica, 
necessariamente, em ausência de fundamentação. 2) Presentes os requisitos da prisão 
preventiva, constante do elenco previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, e 
consoante exaustiva adequação jurídica pelo Magistrado a quo, o ergastulamento cautelar 
é a medida que se impõe. 3) O trancamento da Ação Penal somente é de ser admitido, 
diante de situação induvidosa de inexistência de indícios de autoria, de atipicidade da 
conduta havida delituosa, ou quando induvidosa a extinção da punibilidade, bem como da 
manifesta imprestabilidade da peça acusatória. 4) A primariedade, bons antecedentes, 
ocupação e domicílio certos, não são passíveis de gerar constrangimento ilegal, nem 
afrontar os princípios constitucionais, mormente quando constatada a sua periculosidade 
na prática delitiva. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Desembargador Luiz Gadotti, a 1ª Câmara Criminal, 
deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, acolhendo o pronunciamento 
do Representante do Ministério Público nesta instância, denegou, em definitivo, a ordem 
requerida. Votaram, acompanhando o Relator: Desembargador Antônio Félix. 
Desembargador Daniel Negry. Juiz Sândalo Bueno do Nascimento e Juiz José Ribamar 
Mendes Júnior. Presente à sessão, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marco Antonio 
Alves Bezerra. Acórdão de 30 de janeiro de 2007. 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: DR. FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 

Pauta 
PAUTA ORDINÁRIA  Nº 12/2007 
 
 Serão julgados pela 2ª CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do  
Tocantins na 12ª SESSÃO ORDINáRIA JUDICIAL , ao(s) 03(três) dia(s) do mês de abril 
(04) de 2007, terça-feira, ou nas sessões posteriores, a partir das 14:00 horas, os  
seguintes processos: 
 
1)=APELAÇÃO CRIMINAL - ACR-2792/05 (05/0041584-6).  
 ORIGEM: COMARCA DE GURUPI.  
 REFERENTE: (AÇÃO PENAL Nº 1505/04 DA 2ª VARA CRIMINAL).  
 T.PENAL: ART. 12, DA LEI Nº 6.368/76.  
 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
 APELADO: PETERSON GONZAGA FLORES PÓVOA.  
 ADVOGADO: HUASCAR MATEUS BASSO TEIXEIRA.  
 PROCURADOR DE JUSTIÇA: Exmo. Sr. JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR 
 RELATOR: DESEMBARGADOR LIBERATO PóVOA.  
 
 2ª TURMA JULGADORA 
 
 Desembargador Liberato Póvoa          RELATOR 
 Desembargador  Amado Cilton          REVISOR 
 Desembargador  Willamara Leila        VOGAL 
 

Acórdãos 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 3242 (06/0051948-1) 
ORIGEM: COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS – TO 
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APELANTE: CLÉSIO VANUCI REIS DE QUEIROZ 
ADVOGADA: IARA MARIA ALENCAR 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES 
RELATOR: DESEMBARGADOR AMADO CILTON 
 
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO –   PROVAS ROBUSTAS A 
SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – RAZÕES  RECURSAIS – NEGATIVA  DE 
AUTORIA E REDUÇÃO DA PENA  – REGIME PRISIONAL – RECURSO IMPROVIDO. 
Demonstrado pelo julgador singular que as provas colhidas no decorrer da instrução 
criminal são fortes o bastante para sustentar o decreto condenatório não há como acolher 
a tese de negativa de autoria defendida pela defesa. Se a fixação da pena obedeceu aos 
critérios das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não há como reduzi-la. 
Não há se falar em regime inicial de cumprimento de pena mais brando quando sua 
fixação obedeceu aos requisitos legais constantes no artigo 33, § 2º, letra “b” e § 3º, do 
mesmo diploma.  A C Ó R D Ã O. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação 
Criminal nº 3242, da Comarca de Paraíso do Tocantins, onde figura como apelante Clésio 
Vanuci Reis de Queiroz e apelado o Ministério Público Estadual. Sob a presidência da 
Desembargadora Jacqueline Adorno, acordam os integrantes da 3ª Turma Julgadora da 2ª 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade de votos, 
em acolher o parecer ministerial e negar provimento ao recurso, mantendo incólume a 
sentença recorrida, tudo nos termos do relatório e voto do relator, que ficam fazendo parte 
integrante deste. Votaram com o relator as Desembargadoras Willamara Leila e Jacqueline 
Adorno. Representou a Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Angélica Barbosa da Silva. 
Palmas, 06 de março de 2007. Desembargadora JACQUELINE ADORNO – Presidente. 
Desembargador AMADO CILTON - Relator. 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 3135/2006 (06/0049560-4) 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº. 10617-0/05 – 2ª VARA CRIMI NAL 
APELANTES: ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO e ADÃO OLIVEIRA DA SILVA 
DEF. PUBL: VALDETE CORDEIRO DA SILVA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA 
RELATORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO 
 
E M E N T A. Apelação Criminal – Delito Capitulado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do 
Código Penal Brasileiro Materialidade e autoria de furto qualificado suficientemente 
demonstradas através da prova material e oral produzida. Réus presos na posse de parte 
da res furtiva. Presunção de autoria. Inversão do onus probandi. Conteúdo probatório 
suficiente a formar uma convicção acerca da efetiva responsabilidade dos réus no evento 
criminoso. Qualificadora do concurso de agentes comprovada.  Pedido de absolvição com 
respaldo no princípio in dúbio pro reo – Confissão extrajudicial - Dosimetria da pena - 
Observâncias dos requisitos legais exigidos para a fixação da reprimenda (art. 59 do CP) 
Decisão Monocrática devidamente fundamentada – Redução da quantidade de dias-multa 
fixado. Apelação parcialmente provida. 1-Não há que se falar em absolvição dos réus com 
fulcro no princípio do in dúbio pro reo se a materialidade e a autoria delitiva se encontram  
devidamente comprovadas. 2- A confissão extrajudicial do réu-apelante Adão Oliveira da 
Silva, está em perfeita harmonia com o restante da prova coligida, dados, que em 
conjunto, fornecem subsídios seguros e suficientes à conclusão da existência do fato e sua 
autoria. 3- Qualificadora do concurso de agentes, configurada pela prova oral coligida, 
dando conta da ação conjunta dos acusados, restando inequívoca a conjugação de 
esforços e comunhão de vontades na perpetração do delito. 4- Fixação da quantidade de 
dias-multa em patamar muito acima no mínimo legal previsto no artigo 49 do CPP (10 dias-
multa). Redução da quantidade de dias-multa levando-se em consideração a ponderação 
das circunstâncias judiciais feitas pelo digno Juiz, fixando-os em 100 (cem) dias-multa.  
ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal no 
3135, figurando como Apelantes Roberto Oliveira Sobrinho e Adão Oliveira Da Silva, e 
como Apelado, O Ministério Público do Estado do Tocantins, sob a Presidência da 
Excelentíssima Desembargadora Jacqueline Adorno a 5ª Turma da 2ª Câmara Criminal do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, nos termos do voto 
da Relatora, conheceu do presente apelo por preenchidos os requisitos de sua 
admissibilidade, dando-lhe parcial provimento para que seja excluído do computo total da 
pena imposta o quantum pertinente a pena de multa, ficando a pena definitivamente fixada 
em 08 (oito) anos de reclusão mais o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, fixados 
em 1/30 do valor do salário mínimo nacional em vigor na época dos fatos, com relação ao 
réu apelante Roberto Oliveira Sobrinho e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão 
mais o pagamento de 100 (cem) dias-multa, fixados em 1/30 do valor do salário mínimo 
nacional em vigor na época dos fatos, quanto ao réu-apelante Adão Oliveira da Silva, 
devendo os demais termos da sentença permanecer inalterados. Votaram com a Relatora, 
os Excelentíssimos Srs. Desembargadores, CARLOS SOUZA (Revisor) e LIBERATO 
PÓVOA (Vogal). Representou a Procuradoria Geral de Justiça a Excelentíssima Senhora 
Doutora ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA – Procuradora de Justiça. Palmas –TO, 13 de 
março de 2007. Desembargadora JACQUELINE ADORNO - Presidente/Relatora. 
 
APELAÇÃO CRIMINAL nº 3235/06 (06/0051835-3) 
ORIGEM: COMARCA DE DIANÓPOLIS – TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL N.º 30021-7/06 DA VARA  CRIMINAL 
APELANTE: ALOYSIO RODRIGUES DE SOUZA 
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ MARCOS MUSSULINI 
APELADO: MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  TOCANTINS 
RELATORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO 
 
E M E N T A. APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - Art. 121, § 2º, IV e 
121 CAPUT C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PEDIDO DE 
NULIDADE DO JULGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO PROLATADA 
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA – INADMISSÍVEL PEDIDO 
DE EXCLUSÃO QUALIFICADORA DE OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU 
IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA – ACOLHIMENTO PARECER DA 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PROGRESSÃO DO REGIME CARCERÁRIO - 
HC Nº. 82.959, STF – INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME INTEGRALMENTE 
FECHADO – REFORMA DA SENTENÇA MONOCRÁTICA A FIM DE MODIFICAR A 
REPRIMENDA TOTAL APLICADA E  POSSIBILITANDO CUMPRIMENTO DE PENA NO 
REGIME INICIALMENTE FECHADO. PROGRESSÃO APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1- Não há que se falar em anulação do julgamento quando a decisão dos 
Jurados encontra suporte na prova colhida nos autos. 2- A opção do Conselho de 
Sentença por uma das versões apresentadas não acarreta a nulidade do julgamento sob 
alegação de ser contrário à prova dos autos. Caracteriza-se a nulidade somente quando a 
decisão for arbitrária, totalmente divorciada do conjunto probatório existente nos autos, nos 
termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. 3- Quanto ao 
pedido de exclusão da qualificadora de outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa 
da vítima, da reprimenda cominada ao apelante, mostra-se inadmissível, posto que, além 
de implicar em nova definição jurídica ao fato criminoso, ao Tribunal de Justiça é vedado, 
em sede recursal, excluir qualificadora reconhecida pelo Júri, por violar o princípio 
constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF). 4- Retificação da 
reprimenda total aplicada ao réu, haja vista o réu ser primário e não registrar antecedentes 
criminais, e possuir na época dos fatos 62 anos de idade e a guarda dos seus quatro 
filhos, decorrente da convivência com a vítima Esteva, motivo pelo qual não há justificativa 
para se estabelecer a reprimenda do recorrente em patamar tão elevado. 5- Possibilidade 
de progressão do regime prisional, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
ao julgar o HC 82.959/SP, em 23 de fevereiro de 2006, Rel. Ministro Marco Aurélio, em 
sede de controle difuso, declarou a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei 
8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente 
fechado aos condenados pela prática de crime hediondo, cuja decisão, segundo 
entendimento clássico, possui efeito inter partes. 6- Em face do princípio constitucional da 
individualização das penas é cabível, em se tratando de crime considerado hediondo, a 
progressão do regime prisional, desde que preenchidos todos os requisitos de ordem 
objetiva e subjetiva para tanto, os quais cabe ao Juízo da Execuções analisar. ACÓRDÃO. 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 3235/06 
figurando como Apelante ALOYSIO RODRIGUES DE SOUZA, e como Apelado, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Sob a presidência da Exª. Srª. 
Desª. Jacqueline Adorno, a 5ª Turma da 2ª Câmara Criminal, por unanimidade, nos termos 
do voto da Relatora, conheceu do apelo por preencher os requisitos de admissibilidade e 
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida no tocante a 
retificação da reprimenda total aplicada ao réu-apelante, ficando a pena total 
definitivamente fixada 16 (dezesseis) anos de reclusão por força do artigo 69 do Código 
Penal (concurso material), a ser cumprida em regime inicialmente fechado, admitindo-se, 
porém, o direito de progressão de execução de pena, uma vez que deve ser aplicado o 
entendimento do STF em relação aos crimes hediondos, desde que preenchidos os 
requisitos legais que serão analisados oportunamente pelo juízo da execução, devendo os 
demais termos da sentença permanecer inalterados. Votaram com a relatora os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores: CARLOS SOUZA e LIBERATO PÓVOA. 
Palmas/TO, 14 de março de 2007. Desembargadora JACQUELINE ADORNO - 
Presidente/Relatora. 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.480/03 (03/0032977-6) 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS/TO 
REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL Nº 850/02 — 3ª VARA CRIMINAL. 
T. PENAL: ART. 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. 
APELANTES: SEVERINO MANOEL DA SILVA e ABDIAS MOREIRA DE ALMEIDA. 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
ADVOGADO: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR 
RELATOR: DESEMBARGADOR LIBERATO PÓVOA. 
 
 “APELAÇÃO CRIMINAL — RECEPTAÇÃO — INCONFORMISMO COM A DECISÃO 
PROLATADA — NEGATIVA DE AUTORIA — PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO — 
COMPORTAMENTO DOS APELANTES — IMPROVIMENTO. Para que o julgador possa 
ter plena certeza de que os Apelantes incorreram no delito de receptação, faz-se 
necessária a valoração de todos os fatos e circunstâncias que envolvam o crime, razão 
pela qual, in casu, não há que se falar em absolvição”. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e 
discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N° 2.480/03, figurando, como 
Apelantes, SEVERINO MANOEL DA SILVA e ABDIAS MOREIRA DE ALMEIDA, e 
Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Sob a Presidência da 
Exma. Senhora Desembargadora JACQUELINE ADORNO, a 2ª Turma Julgadora da 2ª 
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por 
UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do 
relator. Votaram com o Relator os Excelentíssimos Senhores Desembargadores AMADO 
CILTON e WILLAMARA LEILA. A Procuradoria Geral de Justiça esteve representada pela 
Dra. ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA, Procuradora de Justiça. Palmas/TO, 06 de março 
de 2006. Desa. JACQUELINE ADORNO – Presidente. Des. LIBERATO PÓVOA – Relator. 
 

1º Grau de Jurisdição 

COLINAS 
1ª Vara Criminal  

 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15(quinze) dias  
 
A(O) Doutor(a) UMBELINA LOPES PEREIRA, MM. Juíza de Direito, respondendo pela 
Vara Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins-TO, 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, a Ação Penal – autos nº 
1253/2003, movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, em desfavor do(a)(s) 
acusado(a)(s): IRONEY CAVALCANTE DA SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, natural 
de Araguaína-TO, nascido aos 15/05/70, filho de Pedro Alves da Silva e Rosa Ampelia 
Cavalcante, residente à época do fato à Rua Pedro Ludovico Teixeira, 831, Setor 
Rodoviário-Colinas do Tocantins, atualmente em lugar incerto e não sabido, a comparecer 
perante este Juízo, na sala de audiências da Vara Criminal, no Edifício do Fórum local, no 
dia 18/04/2007 às 16:00 horas, a fim de ser(em) qualificado(s), interrogado(s) e se ver(em) 
processado(s) criminalmente nos autos suso referidos, denunciados como incurso nas 
sanções do art. 121 “caput”, c.c art. 14, II do CPB, bem como promover sua defesa e ser 
notificado dos ulteriores termos do processo a que deverá comparecer, sob pena de 
revelia, esclarecendo-o que deverá apresentar-se acompanhado de advogado, pois, caso 
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contrário, ser-lhe-á nomeado defensor por este juízo. Para conhecimento de todos é 
passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume.  

GURUPI 
1ª Câmara Cível  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
 
CITANDO: RAIMUNDO DONATO DA SILVA, brasileiro, casado, agropecuarista, 
atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor 
da Ação Medida Cautelar de Protesto contra Alienação de Bem Imóvel, Autos nº 6.569/07 
da 1ª Vara Cível em que Magdal Barboza de Araújo move em desfavor do citando e de 
Merci Rodrigues Donato, para, caso queira, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
e ainda revelia e confissão (art. 285 e 319 do CPC). OBJETO: Proceder ao protesto contra 
alienação de 50% do bem imóvel rural de propriedade do requerido, e a averbação do 
respectivo bem para assegurar pagamento de honorários advocatícios. Valor da causa: R$ 
8.000,00 (oito mil reais). E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de 
Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi -TO., 22 de 
março de 2007. Eu, Sinara Cristina da Silva _____, escrevente judicial o digitei e assino.  

MIRACEMA 
1ª Vara Criminal  

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
(PRAZO DE 60 DIAS)  
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito da 
Vara Criminal desta Comarca de 3ª Entrância de Miracema do Tocantins – TO, na forma 
da lei, etc...  
 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por meio deste INTIMA o denunciado REGINALDO FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, tratorista, nascido aos 30.12.1978, filho de Ernestina Francisca da Silva, residente 
e domiciliado à Rua 06 s/nº, Setor Saltinho, nesta cidade, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, da sentença extintiva a punibilidade prolatada às fls. 281/285 nos Autos da 
Ação Penal n.º 2.927/97, pela prática do crime descrito nas sanções do art. 155, caput do 
Código Penal, cuja parte expositiva passo a transcrever a seguir: “....Ante ao exposto e por 
tudo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do agente 
Reginaldo Francisco da Silva, suso qualificado, pelo reconhecimento da mencionada 
prescrição, ao teor das supracitadas argumentações, pela evidente falta de interesse de 
agir ou de justa causa da presente ação penal, circunstância que impossibilita o seu 
exercício e/ou o seu regular prosseguimento. P.R.I., certificado o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos, observadas que sejam as formalidades legais. Custas ex-vi legis. 
Miracema do Tocantins, aos 07/12/2006 – (a) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes – Juiz de 
Direito.”  
  

PALMAS 
3ª Vara Cível  

 
 Ficam as partes, abaixo identificadas, intimadas para o que adiante se vê, tudo nos 
termos do artigo 236 do CPC:  
 
Autos no: 2007.0000.4458-8  
Ação: Busca e Apreensão  
Requerente: Banco Volkswagen S/A  
Advogado(a): Drª. Marinólia Dias dos Reis  
Requerido(a): Salgado e Lopes Ltda  
Advogado(a): Não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: (...) Requerida a purgação da mora, proceda-se o depósito 
judicial do valor a ser purgado, ficando nomeada a agência do Banco do Brasil local como 
depositária e, após, intime-se o credor para manifestar, no prazo de cinco dias. (Foi feito o 
deposito judicial do valor a ser purgado)  
 

4ª Vara Cível  
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE DA 4ª VARA CÍVEL  
Nº 010 / 2007  
 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados.  
 
1) Nº / AÇÃO: 2007.0001.8309-0 – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E/OU 
MATERIAIS  
REQUERENTE: MARIA PAIXÃO FERREIRA SOUZA  
ADVOGADO: RODRIGO COELHO, ROBERTO LACERDA CORREIA E OUTROS  
REQUERIDO: TETI CAMINHÕES – TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: “Não vejo elementos suficientes para a concessão da liminar pretendida. 
Cite-se a empresa requerida sob as advertências dos artigos 285 e 319, ambos do Código 
de Processo Civil, para que querendo, no prazo de 15 (quinze) dias ofereça contestação, 
sob pena de revelia e confissão. Sem prejuízo da decisão que poderá ser revista após a 
defesa. Int. Palmas, 12 de março de 2007. Zacarias Leonardo. Juiz de Direito”  
 
2) Nº / AÇÃO: 2007.0001.8230-1 – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
REQUERENTE: FRANCY MARA PIRES DE BRITO AVELINO  
ADVOGADO: MARCELO DE SOUZA TOLEDO SILVA E CLAUDIENE MOREIRA DE 
GALIZA  
REQUERIDO: BANCO ITAÚ S/A  
ADVOGADO:  

INTIMAÇÃO: “Defiro os benefícios da assistência gratuita. Cite-se a instituição requerida 
sob as advertências dos artigos 285 e 319, ambos do Código de Processo Civil, para que 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias ofereça contestação, sob pena de revelia e 
confissão. Apreciarei o pedido de inversão do ônus da prova após efetivação do 
contraditório. Int. Palmas, 07 de março de 2007. Zacarias Leonardo. Juiz de Direito”  
 
3) Nº / AÇÃO: 2006.0006.0496-8 – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BEM  
REQUERENTE: CARLOS BATISTA DE ALMEIDA  
ADVOGADO: GERMIRO MORETTI  
REQUERIDO: FRANCISCO MARCONCELOS FREIRE  
ADVOGADO: AGERBON FERNANDES DE MEDEIROS  
INTIMAÇÃO: “Por ora, em face do que dispõe o artigo 523, §2º do Código de processo 
Civil, sobre as razões do agravante, manifeste-se o agravado em 10 (dez) dias. Na mesma 
oportunidade, manifeste-se o requerente sobre a contestação, preliminares argüidas e 
documentos juntados, em igual prazo, manifeste-se o requerente. Int. Palmas, 02.03.2007. 
Zacarias Leonardo. Juiz de Direito”.  
 
4) Nº / AÇÃO: 2005.0001.0850-4 – AÇÃO REIVINDICATÓRIA  
REQUERENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRÉ-MOLDADOS SANTOS ANTONIO 
LTDA  
ADVOGADO: DOMINGOS CORREIA DE OLIVEIRA  
REQUERIDO: EDMAR BERNARDES DE OLIVEIRA  
ADVOGADO: RICARDO AYRES DE CARVALHO E CARLOS GOMES CAVALCANTI 
MUNDIM  
INTIMAÇÃO: “Vistos. Indústria, Comércio e Representações de Pré-moldados Santo Antonio Ltda. 
qualificada nos autos ajuizou a presente ação reivindicatória em face de Edmar Bernardes de 
Oliveira, também qualificado nos autos. Relata que é titular do domínio dos imóveis designados lotes 
09 e 10 da Quadra ASRSE 105, QIE, Alameda 11, nesta cidade. Assevera que visita recente que fez 
ao local para estudo e viabilização de projeto de construção civil, deparou-se com construção de 
muro erigida pelo requerido. Assenta que o requerido pretendia comprar quatro lotes no local, mas o 
ex-proprietário entendeu de vender-lhe apenas dois e, por isso, por sua conta e risco resolver cercar 
quatro lotes e, dentre eles os objeto da presente reivindicatória. Acostou com a inicial os documentos 
de fls. 06/20. Citado (fls. 26 verso), o demandado ofereceu sua defesa (fls.29/33). Centrou seus 
argumentos apenas na ilegitimidade passiva, razão pela qual pugna pela extinção do processo sem 
incursão quanto ao mérito da questão. A contestação veio acompanhada dos documentos de fls. 
35/45. A requerente apresentou réplica (fls.46/51). É o relatório. Decido: O feito comporta julgamento 
conforme o estado. O decreto é de total procedência como adiante se verá. Antes, porém de apreciar 
o mérito da contenda torna-se imperioso apreciar os argumentos de defesa apresentados pelo 
requerido, os quais estão calcados em preliminar de ilegitimidade passiva. Vejamos: O requerido 
sustenta não ser parte legítima para ocupar o pólo passivo da demanda ao argumento de que a 
empresa denominada Construtora Veredas Ltda. é a possuidora dos imóveis reivindicados. Absteve-
se de deduzir suas pretensões em termos nomeação à autoria (artigo 62 do Código de Processo 
Civil). A situação do requerido não se enquadra na alegada ilegitimidade. Com efeito, a lei coloca a 
ação reivindicatória para manuseio do titular do domínio contra aqueles que, injustamente possuam 
ou detenham a coisa (artigo 1.228 do Código Civil). Ora, a situação do requerido, pelo que se extrai 
do instrumento de mandato de fls. 18 dos autos em apenso é a do detentor que como tal se afigura 
legitimado enquanto demandado na ação reivindicatória. Outrossim, o requerido mesmo se dizendo 
não legitimado para figurar no pólo passivo esboça alguma sorte de defesa dos direitos do ocupante, 
alvitrando direito a indenização conforme se vê a fls. 32. Ai mais uma vez se delineia a legitimação 
passiva. Rejeito, portanto, a preliminar. Quanto ao mérito, o requerido não se opôs aos termos da 
ação, abstendo-se de observar o ônus da impugnação específica (artigos 300 e 302 do Código de 
Processo Civil). Nestas circunstâncias, não infirmada a presunção que decorre dos títulos de domínio 
ostentados pela requerente, a conseqüência que inexoravelmente se impõe é a procedência da ação 
reivindicatória. É que o requerente comprovou cabalmente a titularidade dominial assentada sobre os 
lotes de terreno objeto do pedido e o requerido, defendeu-se alegando ilegitimidade passiva, mas 
deixando entrever seu interesse direto na questão na medida em que esboçou pretensões 
indenizatórias enquanto ocupante. Face ao exposto, julgo procedente o pedido inicial determinando a 
reintegração da requerente nos imóveis declinados a fls. 02 da inicial. Expeça-se mandado para 
notificação do requerido ou de eventuais ocupantes sob suas ordens para que, no prazo de 15 
(quinze) dias desocupem os imóveis penas de desocupação forçada. Condeno o requerido nas 
verbas sucumbenciais: a) honorários: Atento ao que dispõe o artigo 20, § 3º, alíneas "a" a "c" do 
Código de Processo Civil, tomando em consideração o grau de zelo do profissional da advocacia que 
assiste a requerente e o trabalho desenvolvido nos autos, arbitro a verba honorária em 15% (quinze) 
por cento sobre o valor da causa atualizado. b) Custas e despesas processuais: Imponho, ainda, ao 
requerido o reembolso das custas e despesas processuais suportadas pela requerente. Em 
observância ao disposto no artigo 475J do Código de Processo Civil, a requerida deverá efetuar o 
pagamento das verbas acima referidas no prazo de 15 (quinze) dias pena de incorrer na multa de 
10% (dez por cento) ali preconizada. P.R.I. Palmas, 13 de março de 2007. Zacarias Leonardo. Juiz 
de Direito”  
 
5) Nº / AÇÃO: 2007.0001.3192-8 – AÇÃO CAUTELAR ANTECIPAÇÃO DE PROVAS  
REQUERENTE: SANDREI ALBERTO DA SILVA  
ADVOGADO: LEANDRO JEFERSON CABRAL DE MELLO  
REQUERIDO: TOYOTA DO BRASIL S/A  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: “Vistos. Tendo em vista os fatos narrados na inicial e documentos juntos, 
reputo verificados os requisitos ensejadores da medida postulada. Com efeito, cuida-se de 
veículo sinistrado em local distante da residência do requerente e, como soe acontecer, os 
automóveis em tais circunstâncias acabam abandonados nos pátios da Polícia Rodoviária 
à mercê da ação do tempo, de curiosos, e mesmo de saques de componentes que 
possam ter remanescido intactos. Tal vulnerabilidade poderia aniquilar evidencias de 
interesse do requerente com vistas à apuração da causa ou causas do acidente que ceifou 
a vida de seu cônjuge e deixar sem respostas as indagações que hoje habitam seu 
espírito. Destarte, defiro o requerimento inicial, determinando "initio litis" a realização da 
perícia. Para tanto nomeio Perito Judicial José Carlos Baltazar, engenheiro mecânico e 
catedrático da Universidade Nacional de Brasília - UNB, no departamento de engenharia 
mecânica, CREA 7936-D-RS, que poderá ser encontrado no Campus Universitário "Darci 
Ribeiro" da UNB, Asa Norte, CEP 70.910.900. Brasília - DF, através do "email" 
jcbalthazar@.unb.br, ou ainda pelos telefones 3307-2314, ramal 219 (UNB). Depreque-se 
a realização do ato confiando a carta precatória ao advogado do requerente para a 
distribuição no Juízo deprecado. O protocolo deverá ser comprovado em 15 (quinze) dias. 
As partes poderão nomear assistentes técnicos e formular quesitos perante o Juízo 
deprecado, observado o prazo previsto no artigo 421, § 1º do Código de Processo Civil 
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(artigo 428 do mesmo "Codex"), que passará a fluir, para a requerida, a partir da citação e 
para o requerente, a partir da intimação da presente decisão. O "expert" designado poderá 
solicitar perante o Juízo deprecado a remoção do veículo para local previamente indicado 
para a realização dos trabalhos. Tal ato poderá ser acompanhado pelas partes e pelo 
perito. O laudo pericial deverá ser oferecido no prazo de 40 (quarenta) dias contados do 
termo final do prazo para indicação dos assistentes técnicos e poderá ser objeto de dilação 
pelo Juízo deprecado mediante solicitação do perito. Como quesitos do Juízo o perito 
deverá responder os seguintes: 1) É possível determinar a causa do acidente? 2) Qual foi 
a causa ou quais foram as causas do acidente? 3) A causa determinante do acidente está 
ligada a algum defeito mecânico ou outro tipo de defeito de componentes do veículo? 4) 
Algum componente do veículo relacionado com a causa determinante do acidente 
apresentava defeito de fábrica? 5) Algum componente do veículo relacionado com a causa 
determinante do acidente se apresentava em mau estado de conservação? 6) É possível, 
a partir dos exames do veículo determinar se algum dos equipamentos de segurança 
falhou agravando as conseqüências do acidente? Em caso positivo especificar quais os 
equipamentos, bem como, as razões e conseqüências prováveis ou comprovadas da 
falha. 7) É possível, a partir dos exames do veículo, determinar se algum equipamento de 
segurança se rompeu de molde a agravar as conseqüências do acidente? Em caso 
positivo, especificar quais os equipamentos, bem como, as razões e conseqüências 
prováveis ou comprovadas da falha. 8) Outras observações que o "expert" nomeado 
entender pertinentes ao esclarecimento das causas do sinistro. Cite-se a requerida pela 
via postal, intimando-a para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, indique seu 
assistente técnico e formule quesitos a serem respondidos pelo perito judicial (art. 421, § 
1º e incisos do Código de Processo Civil). Com a citação, além da contra-fé, envie-se 
cópia do inteiro teor da presente decisão. Da precatória deverá constar, a título de 
esclarecimento ao Juízo deprecado que, tão logo fique comprovado o aperfeiçoamento da 
citação da requerida, ser-lhe-á comunicado o ato para fins de computo do prazo para 
indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos pela demandada. Int. Palmas, 
15 de março de 2007. Zacarias Leonardo. Juiz de Direito”  
 
6) Nº / AÇÃO: 2006.0006.9473-8 – AÇÃO CAUTELAR  
REQUERENTE: SU SUN JENG E SU WU SHEI MEI  
ADVOGADO: JADER FERREIRA DOS SANTOS E JOSÉ MESSIAS DE OLIVEIRA  
REQUERIDO: MARCEI PAULO RIBEIRO, AMARILDO ALBINO MENDES, KESIA MEGDA 
DOS SANTOS E SERGIO SILVA E SOUZA  
ADVOGADO: ANTONIO IANOWICH FILHO  
INTIMAÇÃO: Aos Requerentes: “Defiro o pedido de fls. 64. Expeça-se edital de citação 
com prazo dilatório de 20 (vinte) dias, confiando ao exequente para que providencie as 
publicações na forma da lei, comprovando-as nos autos. Palmas, 12 de março de 2007. 
Zacarias Leonardo. Juiz de Direito”  
 
7) Nº / AÇÃO: 2006.0008.0805-9 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TITULO  
REQUERENTE: SU SUN JENG  
ADVOGADO: JADER FERREIRA DOS SANTOS E JOSÉ MESSIAS DE OLIVEIRA  
REQUERIDO: MARCEI PAULO RIBEIRO, AMARILDO ALBINO MENDES, KESIA MEGDA 
DOS SANTOS E SERGIO SILVA E SOUZA  
ADVOGADO: ANTONIO IANOWICH FILHO  
INTIMAÇÃO: Aos Requerentes: “Defiro o pedido de fls. 64. Expeça-se edital de citação 
com prazo dilatório de 20 (vinte) dias, confiando ao exequente para que providencie as 
publicações na forma da lei, comprovando-as nos autos. Palmas, 12 de março de 2007. 
Zacarias Leonardo. Juiz de Direito”  
 
8) Nº / AÇÃO: 2006.0008.7593-7 – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL  
REQUERENTE: SIDNEY DE MELO E DICLEIA VIEGAS CONCEIÇÃO DE MELO  
ADVOGADO: EMERSON COTINI, SIDNEY DE MELO, LEONARDO DA COSTA 
GUIMARÃES  
REQUERIDO: ROGERIO PETRI  
ADVOGADO: INGO HOFMANN JUNIOR E VICTOR HUGO S. S. DE ALMEIDA  
E MARIUSA CRISTIANE BAUM PETRI  
ADVOGADO: MAGNO MARIO BAUER FILHO  
INTIMAÇÃO: “Para a realização da audiência preliminar preconizada no artigo 331 do 
Código de Processo Civil, designo o dia 30 de maio de 2007, às 14:00 horas. Int. Palmas, 
14 de março de 2007. Zacarias Leonardo. Juiz de Direito”  
 
9) Nº / AÇÃO: 2006.0002.3909-7 – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO  
REQUERENTE: SILVANA CRISTINA DE LIMA  
ADVOGADO: LEONARDO DA COSTA GUIMARÃES  
REQUERIDO: SOCIEDADE OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – SOES FACULDADES 
OBJETIVO SOES/IEPO  
ADVOGADO: MAMED FRANCISCO ABDALLA, ANDRÉ RICARDO TANGANELI E 
OUTROS  
INTIMAÇÃO: “Vistos. Cuida-se nos presentes autos de ação consignatória manuseada por 
Silvana Cristina Lima em face de Sociedade Objetivo de Ensino Superior - Soes 
Faculdades Objetivo SOES/IEPO. Aduz que deve à empresa requerida a importância 
retratada referentes as mensalidades de agosto de 2005 a janeiro de 2006, totalizando o 
valor de R$ 2.512,50 (dois mil quinhentos e dois reais e cinquenta centavos). Postulou a 
consignação dos valores, a concessão de medida de trato antecipatório com vista a 
rematrícula para evitar perdas de aulas no curso superior de administração. Com a inicial 
vieram os documentos de fls. 06/14 e, de antemão o valor oferecido em consignação (fls. 
17). Citada a requerida comparece apenas para postular o levantamento do valor 
depositado, asseverando que não tem interesse em alongar o embate jurídico com o 
requerente (fls.23/24). Às fls. 34 deferiu o pedido de levantamento do valor. Intimada a 
requerida quedou-se inerte. É o relato necessário. Decido: O feito comporta julgamento 
conforme o estado. Isto porque a demandada não contesta as pretensões esposadas na 
inicial. A requerida embora habilitada nos autos, como se mencionou acima, absteve-se de 
apresentar defesa em face das postulações da requerente. Tal conduta caracteriza 
reconhecimento da procedência do pedido. Diante do exposto, nos moldes do artigo 269, 
inciso II do Código de Processo Civil, julgo procedente a ação de consignação. Declaro 
quitadas as obrigações frente à requerida em face do depósito efetuado a fls. 17, 
originárias das mensalidades em atraso. Imponho à requerida o pagamento das custas 
processuais. Por outro lado, atento ao que dispõe o artigo 20, § 4º do Código de Processo 
Civil e tomando em consideração o fato de que não houve resistência processual da 
requerida que, de plano reconheceu a procedência do pedido, arbitro os honorários do 
advogado da requerente em R$ 300,00(trezentos reais). Calculadas e recolhidas as custas 

processuais ou deduzidas do valor depositado estas e a verba honorária arbitrada, 
expeça-se o alvará postulado a fls. 23/24 em nome do preposto indicado pela requerida. 
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. Palmas, 14 de março de 2007. Zacarias 
Leonardo. Juiz de Direito”.  
 
10) Nº / AÇÃO: 2007.0001.2345-3 – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO  
REQUERENTE: FRIGOPALMAS IND E COM DE CARNES LTDA  
ADVOGADO: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA E KARINE MATOS M. SANTOS  
REQUERIDO: J. SILVA COSTA (CASA DE CARNE BRASIL)  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: Proceda o requerente a prestação da caução real que condiciona a 
expedição do mandado de arresto. Decisão: “Recebo como emenda à inicial fls.20/26. 
Frigopalmas industria e comércio de carnes LTDA, propôs a presente medida Cautelar de 
Arresto contra J. Silva Costa (casa de carne Brasil), aduzindo, em síntese, que é credora 
do mesmo da importância de R$ 8.126,03 (oito mil cento e vinte seis reais e três 
centavos). Esclarece que o crédito é oriundo da venda de carne bovina e outros produtos 
efetuados com a requerida. Salienta que a requerida não cumpriu sua parte na avença, 
com emissão de cheque sem provisão de fundos. Requer a concessão da liminar 
destinada a arrestar toda e qualquer mercadoria existente na sede da requerida, até a 
satisfação do débito, no valor de R$ 8.126,03 (oito mil cento e vinte seis reais e três 
centavos). Decido: Exige-se para a concessão de qualquer medida liminar, a aferição pelo 
juiz da relevância dos argumentos expendidos na inicial e o risco de que a citação da parte 
requerida venha a frustrar a eficácia da medida reclamada. Por isso que ao referir-se à 
justificação prévia no artigo 815 do Código de Processo Civil, estabeleceu o legislador que 
ela deva ser feita em segredo, quando indispensável sua realização. Em se tratando de 
arresto, para obtenção da liminar a relevância das alegações iniciais devem amoldar-se a 
um ou alguns dos requisitos exigidos no artigo 813 e seus incisos, bem como, aos 
requisitos do artigo 814 e incisos, ambos do Código de Processo Civil. Há evidência, de 
que a requerente ostenta contra a requerida um crédito decorrente de não cumprimento do 
pagamento da compra de gêneros alimentício. Foi juntado aos autos o título referente à 
compra (fls. 10). Estes elementos, apontam para o disposto no artigo 814 do Código de 
Processo Civil. Por outro lado, o arresto do crédito, conquanto não se possa negar o 
caráter prejudicial aos interesses da requerida e, sobretudo o momentâneo detrimento do 
direito de defesa, é de trato completamente reversível a qualquer tempo. Se, ao depois, 
restar comprovado que a requerida não tenha se quedado insolvente e não pretende 
furtar-se às suas obrigações, é possível reconduzir as coisas ao seu estado anterior. 
Assim, admito como presente o requisito insculpido no artigo 814, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Finalmente, no que tange ao requisito exigido no inciso II, do dispositivo 
legal acima, pode ser suprido pelo oferecimento de caução, tornando dispensável a 
realização de justificação prévia (artigo 816, inciso II, do Código de Processo Civil). Anoto 
apenas que a caução, para ostentar idoneidade deve ser real e não fidejussória. Face ao 
exposto, nos termos do artigo 813 inciso II, alínea "b" e artigo 814, do Código de Processo 
Civil, defiro a liminar postulada, determinando o arresto das mercadorias existentes na 
sede da requerida, suficiente para a satisfação do débito, no valor de R$ 8.126,03 (oito mil 
cento e vinte seis reais e três centavos), os quais permanecerão depositados, sob a 
responsabilidade da requerente. Prestada a caução real em valor condizente com o dos 
bens objeto da medida, expeça-se o mandado de arresto. Os oficiais incumbidos da 
diligência deverão lavrar auto circunstanciado, identificando cada um dos bens atingidos 
pela medida e pormenorizando-lhes o estado de conservação. Efetivada a medida, 
proceda-se a citação da requerida na pessoa de seu representante legal para que, 
querendo ofereça sua contestação no prazo de 05 (cinco) dias, com as advertências dos 
artigos 802 e 803 do Código de Processo Civil. Int. Palmas, 14 de março de 2007. 
Zacarias Leonardo. Juiz de Direito”  
 
11) Nº / AÇÃO: 2006.0001.1521-5 – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO  
REQUERENTE: ROBSON ALEXANDRO VIANA TAVARES  
ADVOGADO: PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA ALE  
REQUERIDO: SOC OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – SOES FACULDADE 
OBJETIVO SOES-IEPO  
ADVOGADO: MAMED FRANCISCO ABDALLA, ANDRÉ RICARDO TANGANELI E 
OUTROS  
INTIMAÇÃO: “Para ter lugar a audiência preliminar preconizada no artigo 331 do Código 
de Processo Civil designo o dia 29 de maio de 2007, às 14:00 horas. Int. Palmas, 12 de 
março de 2007. Zacarias Leonardo. Juiz de Direito”  
 
12) Nº / AÇÃO: 2007.0002.0152-7 – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO  
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A  
ADVOGADO: FABIANO FERRARI LENCI  
REQUERIDO: VALDIR FERREIRA TERRA  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: “Vistos. Prescindível o relatório. Trata-se de pedido de busca e apreensão de 
um veículo automotor marca HONDA, Modelo CIVIC EX, cor CINZA, Chassi 
93HEJ8650YZ400757, ano/modelo 2000, Placa JTV-1001, fundada no Decreto Lei 911/69. 
Segundo disposição do Decreto Lei acima citado, o credor e proprietário fiduciante, para 
fins de busca e apreensão, deve provar o seu crédito e a constituição do devedor fiduciário 
e possuidor do bem em mora, mediante notificação (artigo 2º, § 2º e artigo 3º, ambos do 
diploma legal acima citado). Observo que se encontram nos autos cópia do contrato de 
alienação fiduciária (fls. 08/09) e o comprovante da notificação extrajudicial do devedor (fls. 
12/14). Comprovada a existência da dívida através do contrato, bem como a mora do 
devedor através da notificação, é cabível a liminar postulada. Face ao exposto, na forma 
do artigo 3º do Dec. Lei 911/69 defiro liminarmente, a busca e apreensão do bem móvel 
descrito e caracterizado a fls. 03 da inicial e no contrato de fls. 12/14, que deverá ser 
depositado em mãos do representante legal do requerente. Após o recolhimento da taxa 
de locomoção, expeça-se o mandado asseverando que ao efetuar a medida o Oficial 
incumbido das diligências deverá lavrar auto circunstanciado consignando as condições 
gerais de conservação do veículo e os acessórios de que eventualmente disponha. Em 
sendo necessário, poderá o Oficial agir na forma do artigo 172, § 2º do Código de 
Processo Civil. Efetivada a medida, cite-se o requerido, com as advertências do §§ 1º, 2º, 
3º e 4º do artigo 3º do Dec. Lei 911/69, observada a redação dada pela Lei 10.931/04, 
para que querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da dívida ou, no 
prazo de 15 (quinze dias) ofereça contestação. Sendo necessário poderá o Sr. Oficial de 
Justiça agir sobre os auspícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Deverão 
ainda, observar rigorosamente as disposições dos arts. 5º inciso XI da CF/88. Para a 
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hipótese de pagamento, arbitro os honorários advocatícios provisórios em 10% (dez por 
cento) sobre o valor do débito. Int. Palmas, 20 de março de 2007. Zacarias Leonardo. Juiz 
de Direito”  
 
13) Nº / AÇÃO: 1598/02 – AÇÃO EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL  
REQUERENTE: ANTONIO EVARISTO DOS SANTOS  
ADVOGADO: IRAMAR ALESSANDRA MEDEIROS E PATRÍCIA WIENSKO  
REQUERIDO: LEONARDO PEREIRA DA ROSA  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o requerente acerca do Ofício de fls. 91, no prazo legal.  
 
14) Nº / AÇÃO: 543/02 – AÇÃO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA  
REQUERENTE: IMIFARMA – PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS S/A  
ADVOGADO: EMÍLIO PAIVA JACINTO E CARLOS ALEXANDRE DE PAIVA JACINTO  
REQUERIDO: JOSÉ EDVAL GOMES ALVES  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: Proceda o requerente o recolhimento das custas de locomoção do Oficial de Justiça, no 
prazo legal.  
 
15) Nº / AÇÃO: 2005.0001.5147-7 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
REQUERENTE: OTTON NUNES PINHEIRO  
ADVOGADO: ALINE MARTINS COELHO E ANA PATRÍCIA RODRIGUES PIMENTEL  
REQUERIDO: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO  
ADVOGADO: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO E MARCIA CAETANO ARAÚJO  
INTIMAÇÃO: Proceda o requerente o recolhimento das custas remanescentes, no prazo legal.  
 
16) Nº / AÇÃO: 2005.0001.6876-0 – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA  
REQUERENTE: OTTON NUNES PINHEIRO  
ADVOGADO: ALINE MARTINS COELHO E ANA PATRÍCIA RODRIGUES PIMENTEL  
REQUERIDO: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO  
ADVOGADO: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO E MARCIA CAETANO ARAÚJO  
INTIMAÇÃO: Proceda o requerente o recolhimento das custas remanescentes, no prazo legal.  
 
17) Nº / AÇÃO: 2005.0002.1290-5 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
REQUERENTE: OTTON NUNES PINHEIRO  
ADVOGADO: ALINE MARTINS COELHO E ANA PATRÍCIA RODRIGUES PIMENTEL  
REQUERIDO: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO  
ADVOGADO: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO E MARCIA CAETANO ARAÚJO  
INTIMAÇÃO: Proceda o requerente o recolhimento das custas remanescentes, no prazo legal.  
 
18) Nº / AÇÃO: 2007.0000.1192-2 – AÇÃO EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL  
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A  
ADVOGADO: ANTONIO DOS REIS CALÇADO JUNIOR E KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL  
REQUERIDO: FERRONY COM. VAREJISTA E IMPL. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO LTDA 
ME., RONY KLAIFF DE SOUZA E FERNANDO CESAR DE SOUZA  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o requerente acerca das certidões constantes dos mandados, acerca da 
frustração das citações, informando endereços hábeis, no prazo legal.  
 
19) Nº / AÇÃO: 476/02 – AÇÃO MONITORIA  
REQUERENTE: TUBODIESEL SANTA RITA DO NORDESTE LTDA  
ADVOGADO: ADRIANA SILVA, DINALVA COSTA E FABIOLAH CELIAS PESSOA DE NOBREGA  
REQUERIDO: REINALDO GRACIOSO JUNIOR  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o requerente acerca do ofício de fls. 44. Proceda o requerente a publicação do 
Edital de Citação de 20 dias, nos órgãos competentes, no prazo legal.  
 
20) Nº / AÇÃO: 1185/02 – AÇÃO DEPÓSITO  
REQUERENTE: BANCO FIAT S/A  
ADVOGADO: MARINÓLIA DIAS DOS REIS, TELIO LEÃO AYRES E ALUÍZIO NEY MAGALHÃES AYRES  
REQUERIDO: JOSÉ RIBAMAR FEITOSA DE ALENCAR  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o requerente acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça, às fls. 87v.  

 
1ª Vara de Família e Sucessões  

 
Intimação às Partes  
  
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais 
abaixo relacionados:  
 
Autos: 2006.0006.8236-5/0  
Ação: SEPARAÇÃO LITIGIOSA  
Autor: L. P. G. DE A.  
Advogado: DRA. NADIA APARECIDA SANTOS  
Réu: J. A. DE C. A.  
SENTENÇA: “Vistos, etc... Desta forma, ante o desinteresse da autora, outro caminho não há que não 
extinguir o presente processo, sem julgamento de mérito, e assim o faço, para determinar que, observadas 
as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. Sem custas. P.R.I. Pls., 06fev2007. (as) CRRRibeiro - 
Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2005.0001.2412-7/0  
Ação: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOC. DE FATO C/C PART. DE BENS  
Autor: M. DOS R. V.  
Advogado: DR. DIOGO VIANA BARBOSA  
Réu: E. M. V.  
SENTENÇA: “Vistos, etc... Desta forma, tendo falecido a autora, o direito desta deixa de persistir, de modo 
que extingo o presente processo, sem julgamento de mérito determinando que, observadas as cautelas de 
praxe, sejam os autos arquivados. Sem custas. P.R.I. Pls., 06fev2007. (as) CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2006.0008.1286-2/0  
Ação: GUARDA  
Autor: M. R.  
Advogado: DR. ROGÉRIO BEIRIGO DE SOUZA  
Réu: E. S.  

SENTENÇA: “Vistos, etc... Desta forma, ante o desinteresse do autor, outro caminho não há que não 
extinguir o presente processo, sem julgamento de mérito, e assim o faço, para determinar que, observadas 
as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. Sem custas. P.R.I. Pls., 06fev2007. (as) CRRRibeiro - 
Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2005.0002.0054-0/0  
Ação: GUARDA  
Autor: O. DE J. B.  
Advogado: DRA. LUCIANA AVILA Z. PINHEIRO (SAJULP)  
Réu: L. H. DAS N. E OUTRO  
SENTENÇA: “Vistos, etc... Desta forma, caracterizado seu desinteresse, outro caminho não há que não 
extinguir o presente processo, sem julgamento de mérito, e assim o faço, para determinar que, observadas 
as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. Sem custas. P.R.I. Pls., 07dez2006. (as) CRRRibeiro - 
Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2006.0006.0508-5/0  
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS  
Exequente: R. G. DA S. E OUTRA  
Advogado: DRA. JOSEFA WIECZOREK  
Executado: J. G. DA S.  
Advogado: DR. IRINEU DERLI LANGARO E OUTRA  
SENTENÇA: “Vistos, etc. ... Desta forma, hei por bem HOMOLOGÁ-LO por sentença, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos, determinando que se cumpra como nele contém. De conseqüência, extingo a 
presente execução, determinando que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. Sem 
custas. P.R.I. Pls., 12jan2007. (as) CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2006.0005.1276-1/0  
Ação: GUARDA  
Autor: L. R. DE A. A.  
Advogado: DR. JOSIRAN BARREIRA BEZERRA  
Réu: G. DE A. E OUTRA  
SENTENÇA: “Vistos, etc... Ante o exposto, hei por bem julgar o pedido procedente, concedendo 
excepcionalmente a guarda da menor Y. X. DE A., filha de G. DE A. e A. X. DA S. A., à sua tia paterna L. 
R. DE A. A.. qualificada nos autos. Lavre-se o respectivo termo, após o trânsito em julgado desta. Sem 
custas. P.R.I. Pls., 17nov2006(as) CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2005.0000.7894-0/0  
Ação: REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS  
Autor: F. M. C.  
Advogado: DRA. JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA  
Réu: M. C. B. A.  
Advogado: DR. RIVADÁVIA VITORIANO DE BARROS GARÇÃO  
SENTENÇA: “Vistos, etc... Desta forma tenho que, não havendo justificativas para a recusa no exercício 
regular do direito de visitas do autor, comprovando os documentos carreados aos autos que este foi 
regulamentado e o acordo respectivo homologado judicialmente, nada mais justo do que julgar procedente 
o pedido, para tornar definitiva a medida liminar concedida, a fim de ordenar à ré que permita que ele o 
exerça regularmente na forma acordada. Tratando-se de direito potestativo exercido pelo autor, ao qual 
não pode opor-se a ré, deixo de condena-la ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios. P.R.I. Pls., 05dez2006(as) CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2005.0000.6903-7/0  
Ação: ALTERAÇÃO DE REGIME DE CASAMENTO  
Requerentes: E. L. N. e C. DE S. L.  
Advogado: DR. SEBASTIÃO LUIS VIEIRA MACHADO E OUTRO  
SENTENÇA: “Vistos, etc... Ante o exposto, defiro o pedido e determino a alteração do regime de bens do 
casamento adotado pelos requerentes passando este a ser o regime da participação final nos aquestos. 
Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Regime Civil deste município. A alteração do regime 
também deverá ser averbada no Registro de imóveis (art. 1.657 do CC) e, ainda, tendo em vista que a 
mulher é empresária, também a Junta Comercial do Estado. Custas, pelos requerentes.P.R.I. Pls., 
15dez2006(as) CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2006.0000.9311-4/0  
Ação: ARROLAMENTO SUMÁRIO  
Inventariante: SILVANA MARIA SERVOLO SANTOS  
Advogado: DR. EDER MENDONÇA DE ABREU  
Inventariado: NILDETE RODRIGUES DA SILVA  
SENTENÇA: “Vistos, etc... Isto posto e a vista o que dos autos consta, hei por bem adjudicar os bens e 
direitos deixados pela falecida nildete Rodrigues da Silva a Silvana Maria Servolo Santos, ressalvados, 
todavia, possíveis direitos de terceiros. Transitado em julgado a presente, expedir a respectiva carta de 
adjudicação. Antes, a teor do que dispõe o Provimento nº 36/02 – CGJ, com a alteração imposta pelo art. 
1º do provimento nº 006/03 – CGJ, dar conhecimento à Fazenda Pública Estadual, via ofício, sobre a 
tramitação deste feito. Custas, as de lei. P.R.I. Pls., 12dez2006(as) CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2006.0006.2203-6/0  
Ação: CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO  
Requerentes: N. V. M. e V. M. M.  
Advogado: DR. FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES E OUTRO  
SENTENÇA: “Vistos, etc... Por assim ser, estando satisfeitas as exigências legais pelo 
decurso de prazo superior a um ano desde a separação, não havendo notícia do 
descumprimento de obrigações impostas e estando de acordo com o pedido o 
representante do Ministério Público, CONVERTO em divórcio a separação dos 
requerentes, a qual se regerá pelas cláusulas estabelecidas na petição de fls. 02/06, que 
fica fazendo parte integrante desta sentença. Transitado em julgado, expeçam-se os 
mandados que se fizerem necessários e arquive-se. Custas, as de lei.P.R.I. Pls., 
17nov2006(as) CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2006.0006.2242-7/0  
Ação: DIVÓRCIO CONSENSUAL  
Requerentes: H. DA S. F. e J. C. F.  
Advogado: DR. JOSÉ ORLANDO PEREIRA OLIVEIRA  
SENTENÇA: “Vistos, etc... Diante do exposto e, considerando tudo o mais que consta dos 
presentes autos, julgo procedente o pedido para o efeito de decretar o divórcio de H. DA S. 
F. e J. C. F., qualificados na inicial, bem como homologar o acordo por eles firmados, tudo 
nos termos constantes de fls. 02/03, que fica fazendo parte integrante desta sentença. 
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Transitado em julgado, expeçam-se nos termos da lei, os mandados que se fizerem 
necessários. Sem custas. P.R.I. Pls., 1ºnov2006(as) CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2006.0007.8322-6/0  
Ação: INTERDIÇÃO  
Requerente: M. DOS R. M. DA S.  
Advogado: DR. MARCELO WALACE DE LIMA  
Requerido: R. F. DA S.  
SENTENÇA: “Vistos, etc... Isto posto, tendo em vista as provas carreadas para os autos, 
hei por bem julgar o pedido procedente, para o fim de decretar a interdição de R. F. DA S. 
..., declarando-a absolutemnte incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 
forma do art. 3º, II do CPC nomeio-lhe curadora, sob compromisso, M. DOS R. M. DA S., 
qualificada as fls. 02 dos autos. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, 
apta ao exercício pleno da curatela, vez que dispenso-a da especialização de hipoteca 
legal. ... . Sem custas. P.R.I. Pls., 13fev2007(as) CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  
 
Autos: 6996/03  
Ação: REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA  
Requerente: A. F. J.  
Advogado: DR. ROBERVAL AIRES PEREIRA PIMENTA  
Requerido: M. T. P.  
Advogado: DR. CORIOLANO SANTOS MARINHO E OUTROS  
SENTENÇA: “Vistos, etc... Ante as razões expostas, levando em conta que os interesses 
dos menores, em ações como a presente, deve preponderar sobre qualquer outro e 
verificando que a ré vem se revelando apta a exercer a guarda dos filhos, não 
comprovando o autor as alegações que faz ou a prática de qualquer ato desabonador de 
sua conduta, é que, embora tenha como salutar a regulamentação da guarda, hei por bem 
julgar improcedente seu pedido para que esta seja deferida em seu favor, fixando-a em 
favor da ré, em poder de quem os filhos deverão permanecer. Asseguro ao autor o direito 
de ter os filhos consigo em finais de semana alternados, recebendo-os na casa materna a 
partir das 18:00 horas da sexta-feira, devolvendo-os até as 20:00 horas do domingo, bem 
como, por quinze dias, nos períodos de férias escolares e nos festejos de final de ano, a 
partir do dia 21 de dezembro, em anos ímpares. Condeno a parte vencida no pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, que levando em conta o trabalho 
efetuado pelo advogado da ré, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) P.R.I. Pls., 28fev2007(as) 
CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2006.0001.8765-8/0  
Ação: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS  
Requerente: J. R. C. S.  
Advogado: DR. FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES  
Requerido: A. L. DE S. E OUTROS  
Advogado: DR. AMILTON BATISTA DE FARIA  
DESPACHO: “ Sobre a contestação e documentação, diga o autor, no prazo de dez dias. 
Intimar. Pls., 22jan2007. (as) CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2006.0007.1656-1/0  
Ação: CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS  
Requerente: I. C. D.  
Advogado: DR. ARIVAL ROCHA DA SILVA LUZ  
Requerido: M. M. D.  
Advogado: DRA. JULIANNA POLI ANTUNES DE OLIVEIRA  
DECISÃO: “ Vistos, etc. ... Ante o exposto, levando em conta que o imóvel onde residem 
era de propriedade do autor quando uniu-se a ré e o fato de que este não pretende deixá-
la desamparada, já que se propõe a alugar um apartamento nesta cidade, onde ela poderá 
alojar-se com a filha, é que defiro a medida liminar requerida, com fundamento nos arts. 
796 e 888, VI do CPC, para o efeito de decretar a separação de corpos dos conviventes I. 
C. D. e M. M. D. e determinar o afastamento da ré da residência comum, levando consigo 
a filha menor, cuja guarda provisória á ela concedo, e ainda, seus pertences pessoais e da 
criança, bem como móveis e utensílios domésticos necessários à sua acomodação na 
nova residência, até final julgamento da ação principal a ser oportunamente ajuizada. Fixo 
alimentos provisórios a filha na quantia equivalente a 20% da remuneração líquida do 
autor, que deverá ser descontada em folha de pagamento e entregue á ré, mediante 
depósito em conta que indicar. Oficiar ao empregador. Imponho ao autor a obrigação de 
custear as despesas do apartamento indicado e condômino respectivo em favor da ré, pelo 
período de doze meses, assumindo este, ainda, o ônus de custear um plano de saúde em 
benefício dela, consoante propôs. Asseguro a ele o direito de ter a filha consigo por dois 
dias no decorrer da semana, mediante combinação prévia com a ré e, ainda, aos sábados 
e domingos, estes, de forma alternada, bem assim, por quinze dias nos meses de janeiro e 
julho e nos festejos de final de ano, nos anos ímpares. Expeça-se mandado para o 
cumprimento da liminar ora concedida. Após, tendo a ré já oferecido sua contestação, abrir 
vista dos autos ao autor e, em seguida, ao Ministério Público. O autor deverá propor, no 
trintídio legal, a ação principal. Intimem-se. Cumpra-se. Pls., 23nov2006. (as) CRRRibeiro - 
Juíza de Direito.”  
 
Autos: 2007.0001.2355-0/0  
Ação: REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS  
Requerente: R. A. DA C.  
Advogado: DRA. ELISÂNGELA MESQUITA SOUSA E OUTRO  
Requerido: R. G. C.  
DECISÃO: “ Vistos, etc. ... Por assim ser, acolho a oferta, entretanto, fixo alimentos 
provisórios em favor da filha dos litigantes na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), 
reajustável na proporção dos reajustes do salário mínimo, que deverão ser descontados 
em folha de pagamento e entregues a ré, mediante depósito na conta indicada. Citar a 
suplicada para, querendo, contestar a ação, em cinco dias. Oficiar ao empregador. Os atos 
processuais poderão ser realizados na forma prevista no art. 172 e §§ do CPC. Intimem-
se. Cumpra-se. Pls., 06mar2007. (as) CRRRibeiro - Juíza de Direito.”  

 
2ª Vara de Família e Sucessões  

 
BOLETIM DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS  
 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 
processuais abaixo relacionados:  

 
2006.0008.3936-1/0  
Ação: SEPARAÇÃO LITIGIOSA  
Requerente(s): M. A. A. S. M.  
Advogado(a)(s): FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES – OAB/TO. 413-A  
Requerido(s): V. D. M.  
DESPACHO: “Designo audiência para tentativa de reconciliação do casal para o dia 
19/04/2007, às 14:00 horas...”Intime-se. Palmas, 01/11/2006. (Ass.) Nelson Coelho Filho - 
Juiz de Direito”.  
 
2006.0006.8292-6/0  
Ação: TUTELA  
Requerente(s): O. F. C.  
Advogado(a)(s): RODRIGO COELHO– OAB/TO. 1931  
Requerido(s): T. E. da C.  
DESPACHO: “Designo audiência para o dia 25/04/2007, às 14:30 horas, para ouvir a 
Requerente e o menores. Intimem-se. Palmas, 01/02/2007. (Ass.) Nelson Coelho Filho - 
Juiz de Direito”.  
 
2006.0007.1655-3/0  
Ação: ALIMENTOS  
Requerente(s): W. F. F.  
Advogado(a)(s): MARIA DAS DORES COSTA REIS – OAB/TO. 784  
Requerido(s): R. L. da S.  
DESPACHO: “Designo audiência para tentativa de reconciliação do casal para o dia 
19/04/2007, às 14:00 horas...”Intime-se. Palmas, 01/11/2006. (Ass.) Nelson Coelho Filho - 
Juiz de Direito”.  
 
2006.0008.0679-0/0  
Ação: DIVÓRCIO JUDICIAL LITIGIOSO  
Requerente(s): I. dos S. A. de P. e S.  
Advogado(a)(s): DANIEL DOS SANTOS BORGES – OAB/TO. 2238  
Requerido(s): J. de P. e S.  
DESPACHO: “Designo audiência para tentativa de reconciliação do casal ou conversão do 
pedido em consensual e inquirição das testemunhas para o dia 10/04/2007, às 14:40 
horas...”Intime-se. Palmas, 24/10/2006. (Ass.) Nelson Coelho Filho - Juiz de Direito”.  
 
2006.0007.8343-9/0  
Ação: ALIMENTOS  
Requerente(s): H. S. M. e outros...  
Advogado(a)(s): JOSÉ FRANCISCO SOUSA BORGES – OAB/TO. 413-A  
Requerido(s): V. D. M.  
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 
12/04/2007, às 14:30 horas...”Intime-se. Palmas, 27/10/2006. (Ass.) Nelson Coelho Filho - 
Juiz de Direito”.  
 
2006.0009.6462-0/0  
Ação: DIVÓRCIO CONSENSUAL  
Requerente(s): M. A. L. C. N. e H. M. N.  
Advogado(a)(s): ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA – OAB/TO. 1773  
DESPACHO: “Designo audiência para tentativa de reconciliação do casal ou ratificação do 
pedido e inquirição das testemunhas para o dia 11/04/2007, às 16:30 horas...”Intimem-se 
as parte para comparecerem acompanhadas de suas testemunhas. Palmas, 01/02/2007. 
(Ass.) Nelson Coelho Filho - Juiz de Direito”.  
 
2006.0008.6741-1/0  
Ação: DIVÓRCIO CONSENSUAL  
Requerente(s): R. L. dos R. e M. M. R. L.  
Advogado(a)(s): SEBASTIÃO PINHEIRO MACIEL – OAB/TO. 58  
DESPACHO: “Designo audiência para tentativa de reconciliação do casal ou ratificação do 
pedido e inquirição das testemunhas para o dia 12/04/2007, às 14:00 horas...”Intimem-se 
as parte para comparecerem acompanhadas de suas testemunhas. Palmas, 31/01/2007. 
(Ass.) Nelson Coelho Filho - Juiz de Direito”.  
 
2006.0009.6457-3/0  
Ação: DIVÓRCIO CONSENSUAL  
Requerente(s): C. M. M. e A. E. de M. F.  
Advogado(a)(s): TULIO JORGE CHEGURY – OAB/TO. 1428  
DESPACHO: “Designo audiência para tentativa de reconciliação do casal ou ratificação do 
pedido e inquirição das testemunhas para o dia 18/04/2007, às 16:30 horas...”Intimem-se 
as parte para comparecerem acompanhadas de suas testemunhas. Palmas, 01/02/2007. 
(Ass.) Nelson Coelho Filho - Juiz de Direito”.  
 
2004.0000.2790-5/0  
Ação: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL  
Requerente(s): M. do A. R. V.  
Advogado(a)(s): MARY DE FÁTIMA – DEFENSORA PÚBLICA  
Requerido(s): T. de S. F.  
Advogado(a)(s): JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA – OAB/PA. 6234-B  
DESPACHO: “Redesigno audiência para o dia 19/04/2007, às 14:15 horas...”. Palmas, 
01/11/2007. (Ass.) Nelson Coelho Filho - Juiz deireito”.  
 

3ª Vara de Família e Sucessões  
 
BOLETIM DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO  
 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas da 
respeitável sentença abaixo:  
 
Autos nº: 2006.0006.2345-8/0  
Ação: MODIFICAÇÃO DE GUARDA  
Requerente: B. DOS S. G.  
Advogado: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES  
Requerido: MONALISA NASCIMENTO MIRANDA CRUZ  
Advogado: ANTÔNIO PEREIRA DA CRUZ  
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DECISÃO: “PELO EXPOSTO, acolho, em parte, os embargos, o que faço apenas para 
condenar o Embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários do 
advogado, fixando estes em R$ 1.000,00( hum mil reais), o que faço com suporte legal no 
art. 20 § 4º obedecendo as diretrizes estabelecidas pelo mesmo artigo, agora no § 3º e 
suas alíneas. Deixo contudo de acolher os pedidos no sentido de fixar alimentos e 
regulamentar visitas. Pois somente em ação própria poderão ser examinados. Publique-se Intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas -TO, 08 de março 2007. Ass. ADONIAS BARBOSA DA SILVA, Juiz de Direito”.  

 
3ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos  

  
BOLETIM DE INTIMAÇÃO ÀS PARTES Nº 012/2007  
REMETIDO AO DJ EM 22/03/07  
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados, tudo 
nos termos do artigo 236 do CPC  
 
Autos nº 3500/03  
Ação: Ordinária de Desapropriação por Utilidade Pública  
Desapropriante: Município de Palmas-TO  
Advogado: Procuradoria Geral do Município  
Desapropriado: Amaro Martins de Queiroz Neto  
Advogado: Paulo Lenimam Barbosa Silva  
DESPACHO: “Ratifico o entendimento jurisprudencial de que è inconstitucional a imissão provisória sem 
indenização prévia e em dinheiro. Neste sentido transcrevo abaixo ementa do STJ, “verbis”. 
DESAPROPRIÇÃO – IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL NA POSSE- IMÓVEL URBANO – Decreto nº 
3.365/41, art. 15. I - A imissão provisória em imóvel expropriando, somente é possível mediante prévio 
deposito de valor apurado em avaliação judicial provisória. II- Neste caso, tendo-se consumado a imissão 
provisória na posse, sem o cumprimento do pressuposto da avaliação judicial prévia, corrige-se falha, em 
nome do princípio constitucional da justa indenização, mediante laudo elaborado por perito judicial do 
juízo, não importando que se realize em época posterior à imissão na posse, já realizada. (STJ- RESP 
330179 – PR – Rel. Min. Humberto Gomes de Barros – DJU 09.12.2003- p. 00212) Assim, reitere-se a 
intimação do expropriante, para que proceda ao cumprimento da decisão de fl.47, no prazo de trinta dias, 
sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 267, III do CPC). Intime-se. Cumpra-
se. Palmas- TO, 06 de março de 2007. ass: Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito da 3ª VFFRP.”  
 
Autos nº 2006.0009.0781-2/0  
Ação: REPARAÇAÕ DE DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS  
Requerente:MUNICIPIO DE PALMAS  
Advogado: Procuradoria Geral do Município  
Requerido: Wilson Araújo da Silva  
FINALIDADE: Fica intimado o requerente para no prazo de 10 dias se manifestar a cerca da certidão de fls. 
53-verso.  
 
Autos nº 2006.0008.6769-1/0  
Ação: CAUTELAR INOMINADA  
Requerente: VIDRAÇARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOCANTINS LTDA  
Advogado: ADENIR APARECIDA ZINI  
Requerido: MUNICIPIO DE PALMAS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
FINALIDADE: Fica o requerente intimado para impugnar contestação de fls.112/161, no prazo de 10 dias.  
 
Autos nº 2006.0009.2730-9/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: Frigorífico 3 Irmãos Ltda  
Advogado: GERALDO PEZZIN  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “ Vistos, Ratifico as decisões prolatadas pela Justiça Federal de primeira instância. Intimem-
se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir , em cinco dias. Na hipótese de 
produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no artigo 407 do CPC. 
Não havendo requerimento de produção de provas, ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos 
devem retornar conclusos para julgamento nos termos do artigo 407 do CPC. Não havendo requerimento 
de produção de provas, ou ainda no caso silêncio das partes os autos devem retornar conclusos para 
julgamento nos termos do artigo 330, I do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do Ministério Público. O 
Cartório deverá corrigir o pólo passivo da demanda, incluindo somente o Estado do Tocantins como 
requerido, considerando não existir comprovação de que a ADAPEC tenha capacidade de ser parte e de 
estar em Juízo, o que restou assumindo com a defesa de fls. 139/153. Intimem-se. . Palmas- TO, 12 de 
março de 2007. ass: Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito da 3ª VFFRP.”  
 
Autos nº 388/02  
Ação: Anulatória de Débito Fiscal  
Requerente: Wagner Chaveiro de Aguiar  
Advogado: Marcos Garcia  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
FINALIDADE: Fica o requerente intimado para impugnar contestação de fls.27/34, no prazo de 10 dias.  
 
Autos nº 2007.0002.00043-1/0  
Ação: ORDINARIA  
Requerente: DIVINA APARECIDA DE FÁTIMA  
Advogado: LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO  
Requerido: IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS  
DESPACHO: “ Ante o exposto, com base na Lei nº 9.494/97 e na ADC nº 04-STF, indefiro o pedido de 
tutela antecipada, ressalvando a possibilidade de reexamina-lo quando da sentença de mérito. Determino 
a citação do requerido para responder aos termos desta ação, devendo o mandado citatório constar às 
advertências de praxe. Concedo à requerente os benefícios da justiça gratuita Após a 
contestação, abra-se vistas dos autos ao Autor, para réplica. Intime-se. Cumpra-se. 
Palmas-TO, 05 de março de 2007. (Ass) Helvécio de Brito Maia Neto - Juiz de Direito da 3ª 
VFFRP.”  
 
Autos nº 279/02  
Ação: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA  
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: CONSTRUTORA LIMOEIRO LTDA  

Advogado: GERALDO D´EL REI REIS  
DEPACHO: “Ante o exposto, julgo procedente a presente impugnação ao valor da causa, 
para determinar o recolhimento das custas e taxa judiciária sobre o montante equivalente a 
1/3 (um terço) do valor original do contrato de empreitada de nº 032/89 ( fls. 81/95), dos 
autos de ação ordinária em apenso. Remetam os autos ao Setor de Contadoria do Foro, a 
fim de proceder ao cálculo remanescente da taxa e custas processuais, devendo, para 
tanto, a Escrivania observar que o recolhimento e a devida complementação se darão ao 
final da demanda, a teor do despacho de fl. 160 dos autos principais. Intimem-se. Palmas-
TO, 16 de março de 2007. (Ass) Helvécio de Brito Maia Neto - Juiz de Direito da 3ª 
VFFRP.”  
 
Autos nº 278/02  
Ação: RECONVENÇÃO  
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: CONSTRUTORA LIMOEIRO LTDA  
Advogado: GERALDO D´EL REI REIS  
DEPACHO: “ Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos nº 279/02 em apenso. Após, 
volvam-me conclusos o presente feito para sentença. Palmas-TO, 16 de março de 2007. 
(Ass) Helvécio de Brito Maia Neto - Juiz de Direito da 3ª VFFRP.”  
 
Autos nº 277/02  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: CONSTRUTORA LIMOEIRO S/A  
Advogado: GERALDO D´EL REI REIS  
Requerido: CONSTRUTORA LIMOEIRO LTDA  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DEPACHO: “ Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos nº 279/02 em apenso. Após, 
volvam-me conclusos o presente feito para sentença. Palmas-TO, 16 de março de 2007. 
(Ass) Helvécio de Brito Maia Neto - Juiz de Direito da 3ª VFFRP  

PEIXE  
 

2ª Vara de Família e Sucessões  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO de SENTENÇA  
 
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MMª. Juíza de Direito desta Comarca de Peixe-To., na 
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este meio INTIMA ALINE CELESTINO DE ABREU, 
brasileiro, solteiro, nascido aos 14/12/1981, natural de Peixe-TO, residente e domiciliado 
atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo conteúdo da sentença, exarada às fls. 
89 dos Autos de Medida Sócio-Educativa nº 42/99, requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, 
a seguir transcrita: “Vistos, etc. (...) Posto isso, decreto a pretensão punitiva e em 
conseqüência a extinção da punibilidade, nesta oportunidade e, determino sejam os autos 
arquivados após a trânsito em julgado deste “decisum”, com as devidas baixas. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Peixe/TO, 22 de fevereiro de 2007. (ass.) Drª Cibele Maria 
Bellezzia – Juíza de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado no Diária da Justiça do Estado e afixada uma via no 
placar do Fórum local. Peixe, 22 de março de 2007. Eu, Leodânia Luiza Schaedler Ponce - 
Escrivã, digitei e subscrevo. (ass)Cibele Maria Bellezzia. Juíza de Direito . CERTIDÃO. 
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente Edital no placar do Fórum local. Peixe, 
22/03/2007.(as)Ana Reges Ponce  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO de SENTENÇA  
 
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MMª. Juíza de Direito desta Comarca de Peixe-To., na 
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este meio INTIMA JESYVANES AIRES LISBOA, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 25/04/1984, natural de Peixe-TO, residente e domiciliado atualmente 
em lugar incerto e não sabido, por todo conteúdo da sentença, exarada às fls. 53 dos 
Autos de Medida Sócio-Educativa nº 63/2002 requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, a 
seguir transcrita: “Vistos, etc. (...) Posto isso, decreto a pretensão punitiva e em 
conseqüência a extinção da punibilidade, nesta oportunidade e, determino sejam os autos 
arquivados após a trânsito em julgado deste “decisum”, com as devidas baixas. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Peixe/TO, 22 de fevereiro de 2007. (ass.) Drª Cibele Maria 
Bellezzia – Juíza de Direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado no Diária da Justiça do Estado e afixada uma via no 
placar do Fórum local. Peixe, 22 de março de 2007. Eu, Leodânia Luiza Schaedler Ponce - 
Escrivã, digitei e subscrevo. (ass)Cibele Maria Bellezzia. Juíza de Direito . CERTIDÃO. 
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente Edital no placar do Fórum local. Peixe, 
22/03/2007.(as)Ana Reges Ponce  

PORTO NACIONAL  
Vara de Família e Sucessões  

 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA 
(PRAZO DE 20 DIAS)  
 
A Doutora HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA PEREIRA, Juíza de Direito da 3ª Vara da 
Comarca de Porto Nacional, CITA o(a) Sr(a) FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA, 
brasileiro(a), casado(a), motorista, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, 
para os termos da Ação de Divórcio Direto Litigioso, autos nº 2006.0002.0573-7/0, que lhe 
move HELENA GOMES OLIVEIRA SOUSA. CIENTIFICA-O de que tem o prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data da audiência, para contestar a ação, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora. FICA INTIMADO para 
comparecer na audiência de conciliação a ser realizada no dia 03 DE MAIO DE 2007, ÀS 
16h. E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, 
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude, aos vinte e dois dias do mês de 
março de dois mil e sete (22.03.2007) Eu ................... (Maria Célia Aires Alves), Escrivã, 
subscrevi.  


